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Ata da 146ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 11 de de zem 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. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão 
Anto nio Car los Va la da res, Car los Wil son 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 – Amir Lan do – Ante ro Paes de
Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la -
da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – 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 – Car los Wil son – Ca sil do Mal da -
ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Su plicy 
– Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do
Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gil ber to
Mes tri nho – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer -
son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge –
José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca –
Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta -
ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pas to re – Luiz
Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin -
to – Ma u ro Mi ran da – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor
Jú ni or – Oli vir Ga bar do – Osmar Dias – Pa u lo Har -
tung – Pa u lo Sou to – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros 
– Ri car do San tos – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá 
– Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Te o tô nio
Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 69 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.

Nos ter mos do Re que ri men to nº 209, de 2002,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra e ou tros Se -
nho res Se na do res, o tem po dos ora do res da Hora do
Expe di en te da pre sen te ses são des ti na-se a ho me -
na ge ar o ar qui te to Oscar Ni e me yer pelo trans cur so
dos 95 anos de seu nas ci men to, que se rão com ple ta -
dos no pró xi mo dia 15. 

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio
Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
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, como
ho me na ge ar, em jus ta me di da, o ho mem cuja obra
nos ace na e nos en vol ve a cada dia, sus ci tan do emo -
ções e im pe lin do a ima gi na ção, sem que des vi e mos o 
olhar do es pa ço con cre to à nos sa fren te? Uma no ção
de gran de za e o es pan to se apos sam, co mu men te,
da que les que con tem plam pela pri me i ra vez qual quer 
das obras mais mar can tes de Oscar Ni e me yer. Mas
para nós que con vi ve mos com suas cri a ções, o sen ti -
men to de fa mi li a ri da de, qui çá de cum pli ci da de, não
im pe de a ad mi ra ção con ti nu a da e, mes mo, a sur pre -
sa di an te de um ân gu lo pou co ex plo ra do, que ca su al -
men te se nos apre sen ta. Incor po ra-se, as sim, ao co ti -
di a no a emo ção da ex pe riên cia es té ti ca – e de um
pen sa men to ar qui te tô ni co que tem mar ca dos vín cu -
los com a re no va ção mo der nis ta do sé cu lo XX e com
ve i os pro fun dos da cul tu ra bra si le i ra.

“Na are ia da pra ia / Oscar ris ca o pro je to / Sal ta
o edi fí cio / Da are ia da pra ia”, es cre veu nos so gran de
Car los Drum mond de Andra de, cujo cen te ná rio de
nas ci men to re cen te men te co me mo ra mos em me mo -
rá vel ses são nes ta Casa. A vo ca ção de Oscar Ni e me -
yer pa re ce ser mes mo a de ti rar do qua se nada um
mun do con cre to de in ven ção: for mas mar ca das pela
ân sia de vôo, pelo de sa fio à gra vi da de e ao pre vi sí vel, 
ga nhan do ir re fu tá vel so li dez. Essa afir ma ção da ima -
gi na ção hu ma na é, tam bém, uma afir ma ção do gê nio
cri a dor bra si le i ro, da nos sa ca pa ci da de de ser mos
mo der nos sem re cu sar mos nos sas tra di ções.

Oscar Ni e me yer So a res Fi lho nas ceu no Rio de
Ja ne i ro, em 15 de ja ne i ro de 1907. Co me mo ra, por -
tan to, seus 95 anos no mes mo ano em que se ce le bra 
o cen te ná rio de Jus ce li no Ku bits chek e do po e ta
Drum mond; um ano após o cen te ná rio de ou tro gran -
de ami go e mes tre na ar qui te tu ra, Lú cio Cos ta. A fe li -
ci da de de tê-lo ain da lú ci do en tre nós não deve in ti mi -
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dar nos sas ho me na gens, mas in ci tar-nos a fazê-las
em alto e bom som.

Re me mo re mos bre ve men te al guns dos pas sos
des sa tra je tó ria úni ca. Em 1936, Oscar Ni e me yer es -
ta gi a va no es cri tó rio de Lú cio Cos ta, um dos ini ci a do -
res do pen sa men to ar qui te tô ni co mo der no no Bra sil.
Por en co men da de Gus ta vo Ca pa ne ma, a equi pe de
Lú cio Cos ta as so cia-se a Le Cor bu si er, ar qui te to fran -
cês que mais mar can te men te re pre sen tou os ide a is
mo der nis tas, para cri ar o edi fí cio do Mi nis té rio da
Edu ca ção e Sa ú de, no Rio de Ja ne i ro. Hoje com o
nome de Pa lá cio Gus ta vo Ca pa ne ma, esse pré dio as -
si na lou a in tro du ção da ar qui te tu ra mo der na de ma i or 
es ca la no Bra sil, en fren tan do re sis tên ci as con ser va -
do ras e ob ten do gran de re per cus são.

Em 1940, co me ça a as so ci a ção com Jus ce li no
Ku bits chek, que tan tos fru tos da ria. Então Pre fe i to de
Belo Ho ri zon te, JK con vo ca Ni e me yer para de se nhar
os edi fí ci os que cons tru i ria no ba ir ro da Pam pu lha,
no tá vel con jun to que re pre sen ta um acon te ci men to
ar qui te tô ni co de trans cen den te im por tân cia: nele, Ni -
e me yer rom pe com a or to do xia mo der nis ta, in tro du -
zin do as cur vas no seu ris co.

A pre sen ça ar ro ja da das cur vas cons ti tui, sem
dú vi da, uma ca rac te rís ti ca mar can te e de ci si va da ar -
qui te tu ra de Oscar Ni e me yer. O mes tre Le Cor bu si er,
que anos após se ren de ria a essa con quis ta, afir mou
uma vez ao co le ga bra si le i ro que “o que fa zes é bar ro -
co, mas o fa zes mu i to bem. Tra zes as mon ta nhas do
Rio na re ti na”. Oscar, por sua vez, com po ria, em bre -
ve tex to de tom lí ri co, um ir re tor quí vel elo gio à cur va:

Não é o ân gu lo reto que me atrai, nem
a li nha reta, dura, in fle xí vel, cri a da pelo ho -
mem. O que me atrai é a cur va li vre e sen -
su al, a cur va que en con tro nas mon ta nhas
de meu país, no cur so si nu o so dos seus
rios, nas on das do mar, no cor po da mu lher
pre fe ri da. De cur vas é fe i to todo o uni ver so,
o uni ver so cur vo de Eins te in.

Nos so ar qui te to sen tia, no mo men to de pro je tar
o con jun to da Pam pu lha, que o con cre to ar ma do e a
li ber da de plás ti ca por ele ofe re ci da não en con tra ram
ain da sua com ple ta ex pres são. Ao mes mo tem po, es -
ta va cons ci en te de re a tar a mo der ni da de com aque la
que é a mais bra si le i ra das ma ni fes ta ções de nos sa
ar qui te tu ra co lo ni al: o bar ro co mi ne i ro.

Em 1947, Oscar está em Nova Ior que, apre sen -
tan do um pro je to para a sede das Na ções Uni das,
jun ta men te com ou tros ar qui te tos de re no me. Após
ver sua cri a ção apro va da una ni me men te em pri me i ro
lu gar, mos tra-se ge ne ro so ao in cor po rar uma su ges -

tão de Le Cor bu si er, di vi din do a au to ria de um pré dio
tão im por tan te.

Qu an do Jus ce li no Ku bits chek toma pos se como 
Pre si den te da Re pú bli ca, em 1956, não de mo ra a
con vi dar Ni e me yer para se en ga jar na cons tru ção da -
que la que de ve ria ser, nas pa la vras do es ta dis ta, “a
mais bela ca pi tal do mun do”. De fato, JK, com uma im -
pres si o nan te ener gia em pre en de do ra, im plan ta ria,
na que les cin co anos que va le ram por 50, sua ver são
par ti cu lar de “a ima gi na ção no po der”, unin do ou sa -
dia po lí ti ca e sen si bi li da de es té ti ca.

So bre o pla no ur ba nís ti co ge ni al men te con ce bi -
do por Lú cio Cos ta, Ni e me yer iria en gas tar seus cris -
ta is ar qui te tô ni cos, cri an do as mar cas vi su a is mais in -
dis so ciá ve is da nova ca pi tal. O Pa lá cio da Alvo ra da,
com seu fa mo so mo ti vo em lo san go; a Ca te dral, es -
ten den do-se toda em cur va para o céu; o sin gu lar edi -
fí cio do Con gres so Na ci o nal e o con jun to da Pra ça
dos Três Po de res por in te i ro re pre sen tam fe i tos ar qui -
te tô ni cos mar can tes e ines que cí ve is, tão logo con -
tem pla dos.

Gran de cul ti va dor das ami za des, das pes so as
mais sim ples a al guns dos ex po en tes in te lec tu a is de
nos sa era, Oscar sa be ria te cer par ce ria das mais pro -
du ti vas em Bra sí lia: além dos ci ta dos Lú cio e JK, ele
se va leu das pre ci o sas con tri bu i ções re pre sen ta das
pe los pa i néis de Athos Bul cão, pe los cál cu los do en -
ge nhe i ro-po e ta Jo a quim Car do so, pe los jar dins de
Bur le Marx, para ci tar mos ape nas al guns dos mais
des ta ca dos.

Pela pri me i ra vez, Sr. Pre si den te, er guia-se uma 
ci da de em com ple ta con so nân cia com as pro po si -
ções do ur ba nis mo e da ar qui te tu ra mo der nos. Em
meio a uma vas ta área de ba i xís si ma den si da de po -
pu la ci o nal e qua se des pro vi da das mar cas do mun do
in dus tri al, sur ge Bra sí lia, flor do cer ra do con ce bi da
pela men te hu ma na, uma das mais im pres si o nan tes
re a li za ções da ci vi li za ção bra si le i ra no sé cu lo XX.

Gos ta ria de me re fe rir a duas ane do tas que bem 
ex pres sam a gran de za ar qui te tô ni ca de Bra sí lia. Ni e -
me yer, que não es con de sua con di ção de ma te ri a lis ta 
con vic to, co mo ve-se ao se re fe rir à opi nião do Nún cio
Apos tó li co, quan do vi si ta va a Ca te dral re cen te men te
er gui da: “O ar qui te to que cons tru iu esta obra-pri ma
deve ser um san to para ha ver acha do um vín cu lo tão
es tre i to en tre a ter ra e o Se nhor”.

A ou tra his tó ria é a da vin da a Bra sí lia do já vá ri -
as ve zes men ci o na do Le Cor bu si er. Ao su bir a ram pa
ex ter na des te mes mo belo edi fí cio onde nos en con -
tra mos, o mes tre fran cês afir mou: “Aqui há in ven ção”.
Uma fra se mu i to sim ples, mas que, pro nun ci a da pelo
ge ni al e ri go ro so ar qui te to, tem imen so sig ni fi ca do.

De zem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  12 25391

DEZEMBRO 20022    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A esta al tu ra de nos sa mo des ta ho me na gem,
não nos re fe ri mos a um tra ço mar can te de Ni e me yer:
seu pro fun do sen ti men to de re pú dio pela in jus ti ça e
de so li da ri e da de aos nos sos se me lhan tes des fa vo ra -
vel men te aqui nho a dos pela so ci e da de. Esse sen ti -
men to o le vou a en ga jar-se no Par ti do Co mu nis ta
Bra si le i ro, e a per ma ne cer, até hoje, ir re du ti vel men te
mar xis ta.

Pou cos anos de po is da ina u gu ra ção de Bra sí lia, 
como bem se sabe, o Mo vi men to Mi li tar de 64 vi ria ex -
pul sar do País al guns dos seus cons tru to res, como
JK e Ni e me yer. O exí lio for ça do, a par tir de 1967, se o
le vou a mo men tos de de sâ ni mo, ter mi nou por ser res -
pon sá vel por par te da pe ne tra ção de sua obra no ex -
te ri or. Com a aju da de André Mal ra ux, Ni e me yer ob -
tém do Pre si den te De Ga ul le au to ri za ção para exer -
cer sua pro fis são na Fran ça, lá cri an do obras im por -
tan tes, como a sede do Par ti do Co mu nis ta Fran cês.
Em se gui da, o ar qui te to ca ri o ca vai tra ba lhar na Argé -
lia, en tão país-sím bo lo da li ber ta ção do co lo ni a lis mo,
ide a li zan do mais al guns edi fí ci os com sua mar ca de
ir re pri mí vel in ven ção, como os da Uni ver si da de de
Cons tan ti ne.

Srªs e Srs. Se na do res, Oscar Ni e ma yer, um dos
ma i o res or gu lhos do nos so País, não se des ta ca ape -
nas pelo al tís si mo ar ro jo de sua ima gi na ção, mas
tam bém pela fa ci li da de com que as so lu ções acor rem 
à sua pran che ta. Com mais de 500 pro je tos ela bo ra -
dos, dos qua is cer ca de 80 cons tru í dos em Bra sí lia e
mais de 180 no ex te ri or, a pro du ção de Ni e ma yer, em
boa par te cons ti tu í da de pré di os pú bli cos, es pa lha-se
ge ne ro sa men te por di ver sas ci da des bra si le i ras. 

Em suas cri a ções re cen tes, des ta ca ría mos ape -
nas duas: o Me mo ri al da Amé ri ca La ti na, em São Pa -
u lo, que tão elo qüen te men te ex pres sa o an se io de
au to no mia e jus ti ça dos po vos la ti no-ame ri ca nos; e
esse edi fí cio que sur pre en de e ar re ba ta em sua rara
sim pli ci da de, o Mu seu de Arte Con tem po râ nea de Ni -
te rói. 

Por meio das cri a ções de Ni e ma yer, o ci da dão
co mum pode de fron tar-se com a li ber da de da ima gi -
na ção cri a do ra, in te gran do-a, de al gum modo, ao seu
co ti di a no. Per gun ta do se não ha ve ria con tra di ção en -
tre a mo nu men ta li da de de sua ar qui te tu ra e seus
com pro mis sos po lí ti cos, Ni e ma yer res pon de que
“sem pre re cu sou a fa ci li da de por con si de rá-la me dío -
cre” – e que “a ar qui te tu ra deve con du zir à be le za”. 

Mes mo em pe nhan do-se em pré di os de cu nho
emi nen te men te so ci al, como o dos pré di os dos Cen -
tros Inte gra dos de Edu ca ção Po pu lar, os Ci eps, Ni e -
ma yer pro cu ra im pri mir a mar ca da chis pa cri a do ra,
que vai mu i to além do fun ci o na lis mo es tri to.

A be le za e a in ven ção ar qui te tô ni cas pos su em,
sem dú vi da, uma par ti cu lar fun ção so ci al. E tam bém
são elas que fa zem com que a arte de eri gir edi fi ca -
ções seja ad mi ra da atra vés dos tem pos, co mo ven do
fu tu ras ge ra ções.

Te mos cer te za, Srªs e Srs. Se na do res, de que,
em um fu tu ro lon gín quo, as obras de Oscar Ni e me yer
ha ve rão de co mo ver e pres tar o tes te mu nho de nos sa 
épo ca, uma épo ca em que o Bra sil des per tou, como
nun ca an tes, para a gran de za de sua vo ca ção e tam -
bém uma épo ca em que se lu tou, em face de inú me -
ras ad ver si da des, pela li ber da de e pela so li da ri e da de
en tre os ho mens.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Em
seu pro nun ci a men to bri lhan te, ade qua do e jus to, V.
Exª se re fe riu à me mó ria de Oscar Ni e me yer num fu -
tu ro lon gín quo e me fez lem brar uma ob ser va ção que
ouvi pes so al men te de Darcy Ri be i ro. Cer to dia, numa
roda de ami gos em que ha via bra si le i ros fa mo sos,
Darcy Ri be i ro dis se: “Se re mos fa mo sos nos pró xi mos 
50 anos no má xi mo, e, de po is, cer ta men te, o Bra sil e
o mun do se es que ce rão de nós. Po rém, exis te um
bra si le i ro que será lem bra do da qui a 500 anos, e seu
nome é Oscar Ni e me yer. Por suas obras, este, sim, fi -
ca rá com uma mar ca de fi ni ti va no de sen vol vi men to
cul tu ral do mun do como sen do um cons tru tor, um ar -
qui te to, um pro je tis ta, um cri a dor de di men sões des -
co mu na is”. V. Exª me fez lem brar essa ob ser va ção de
Darcy Ri be i ro, que é in te i ra men te jus ta. Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, se hou ves se um Prê mio No bel de
Arqui te tu ra, cer ta men te o Bra sil já te ria con quis ta do
um na pes soa de Oscar Ni e me yer, o nos so gran de ar -
qui te to. Cum pri men to V. Exª pelo dis cur so, pe las ob -
ser va ções lú ci das, como V. Exª sem pre faz, a res pe i to 
de Oscar Ni e me yer.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Agra de ço ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
pelo apar te e pela men ção a um que ri do co le ga nos -
so, o ex-Se na dor Darcy Ri be i ro, que, com sua ir re ve -
rên cia, cos tu ma va di zer que gos ta ria de re ce ber ho -
me na gens em vida, que não aguar das sem sua mor te
para ho me na geá-lo. E es ta mos ho me na ge an do
Oscar Ni e me yer na lu ci dez dos seus 95 anos. V. Exª
tem toda a ra zão: a me mó ria dele fi ca rá gra va da na
his tó ria da hu ma ni da de, na plas ti ci da de, be le za e es -
té ti ca das obras que ele pla ne jou pelo mun do afo ra.
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O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – É
ver da de.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Re al men te, se hou ves se um Prê mio No bel de
Arqui te tu ra, o Bra sil já o te ria ar re ba ta do, por que
Oscar Ni e me yer re pre sen ta uma una ni mi da de que
não é bur ra – uma ex ce ção à re gra de Nél son Ro dri -
gues, que di zia que “toda una ni mi da de é bur ra”.

Oscar Ni e me yer é um des ses no mes que re al -
men te me re cem uma ma ni fes ta ção como esta do Se -
na do, para que nos or gu lhe mos do seu ta len to e da
sua cri a ti vi da de, pois, afi nal, ele é um ar tis ta.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no  (Blo co/PT – RJ) – No
meu ga bi ne te, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, há um pa i nel 
de Oscar Ni e me yer, que era mu i to ami go de Darcy Ri -
be i ro. Ao tem po em que Darcy era Se na dor, cer to dia,
Oscar veio vi si tá-lo no Se na do. Darcy es ta va no ple -
ná rio, e Oscar, en quan to es pe ra va o Se na dor no ga bi -
ne te, ti rou do bol so um cra yon e fez, na pa re de, es bo -
ços de al guns de seus fa mo sos pro je tos, como o de
uma uni ver si da de da Argé lia. Darcy, na tu ral men te, ao
che gar e ver aqui lo, man dou co lo car um vi dro. Como
her dei o ga bi ne te do Darcy Ri be i ro, te nho o pri vi lé gio
de ter esta pre ci o si da de: um de se nho da pró pria mão
de Ni e me yer na pa re de do ga bi ne te, re me mo ran do
gran des pro je tos seus.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– É pre ci so cu i da do para que, numa des sas in fin dá ve -
is re for mas por que o Se na do pas sa, não ve nha um
pin tor di li gen te achar que deve ti rar aque les ra bis cos
dali.

Sr. Pre si den te, que ro re gis trar a pre sen ça do
nos so sem pre co le ga ex-Se na dor Beni Ve ras, hoje
Go ver na dor do Ce a rá, que nos hon ra no ple ná rio do
Se na do.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Exce len tís si -
mo Se na dor e mu i to di nâ mi co Pre si den te da nos sa
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, V. Exª traz um
as sun to mu i to in te res san te: Oscar Ni e me yer. Tive a
opor tu ni da de de vi ven ci ar a cri a ção de Bra sí lia e ver
os es bo ços de tra ços de pré di os com li nhas ar re don -
da das, que mo di fi ca ram a Arqui te tu ra mun di al. Tive a
sa tis fa ção de co or de nar os tra ba lhos da cons tru ção
do Me mo ri al JK – lo cal que re gis tra os fa tos da vida
de Jus ce li no, cons tru tor de nos sa ci da de –, pois eu
era Pre si den te da Asso ci a ção Co mer ci al à épo ca.
Numa ou tra opor tu ni da de, fui pre si den te da co mis são 

que ad mi nis trou a re for ma da Ca te dral. Oscar Ni e me -
yer ti nha prin cí pi os rí gi dos e não ace i ta va mo di fi ca -
ções. Tra ça va li nhas e de i xa va por con ta dos en ge -
nhe i ros a trans for ma ção da plan ta num pro je to. Os
co nhe ci men tos de Enge nha ria e de cál cu lo de en ge -
nhe i ros vin dos de ou tras ci da des fo ram im por tan tes
para cons tru ir a Ca te dral de Bra sí lia, com suas li nhas
tor tu o sas e di fí ce is de se rem fe i tas. Oscar Ni e me yer
sem pre foi um ho mem mu i to bem en ten di do, com pre -
en si vo, amá vel. Ele não im pu nha suas me tas, mas
sim ples men te con ven cia a to dos que o pro je to era im -
por tan te. E a Ca te dral era um pro je to sub ter râ neo que 
ofe re cia uma ino va ção den tro da Arqui te tu ra. Qu e ro
pa ra be ni zar Oscar Ni e me yer pe los seus 95 anos de
ida de e tam bém V. Exª, Go ver na dor ele i to do Ce a rá,
por ho me na ge ar esse gran de ho mem que o Bra sil
apren deu a ad mi rar.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Lind berg Cury, pe las in for -
ma ções que V. Exª, um dos res pon sá ve is pela cons -
tru ção do Me mo ri al JK, traz a esta Casa e que in cor -
po ro ao meu dis cur so como uma con tri bu i ção ao me -
lhor co nhe ci men to da vida e obra de Oscar Ni e me yer.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Blo co/PSDB – PR) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Con ce do o apar te a V. Exª. E, logo a se guir, con clu i -
rei o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Blo co/PSDB – PR) – Emi -
nen te Se na dor Lú cio Alcân ta ra, ouso in ter rom per o
bri lhan te dis cur so de V. Exª, no qual ho me na ge ia um
dos ma i o res bra si le i ros vi vos, quan do com ple ta 95
anos de ida de. Com pro fi ciên cia, V. Exª re pre sen ta
não ape nas o Se na do Fe de ral, mas a Na ção, quan do
ho me na ge ia esse vul to ex tra or di ná rio. Emi nen te Se -
na dor, a hu ma ni da de tem pre sen ci a do a pas sa gem
de al guns gê ni os, como Eins te in e mu i tos ou tros, e
po de mos di zer que um dos ma i o res gê ni os da Enge -
nha ria e da Arqui te tu ra na ci o nal é Oscar Ni e me yer,
que, aos 95 anos, ain da pro duz obras ex tra or di ná ri as, 
como o No vo Mu seu, re cen te men te ina u gu ra do em
Cu ri ti ba. Tive a hon ra de es tar pre sen te à ina u gu ra -
ção para ver S. Sª, aos 95 anos, apre sen tan do um
pro je to de ar qui te tu ra que será um mar co não so men -
te para o Pa ra ná e para o Bra sil, mas um mar co uni -
ver sal em sua obra de ar qui te tu ra. Por tan to, não po -
de ria de i xar de re gis trar, nes ta opor tu ni da de, com
mu i ta sa tis fa ção e mu i ta ale gria, nos sos cum pri men -
tos a V. Exª e ao emi nen te ar qui te to Oscar Ni e me yer.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Oli vir Ga bar do. Lem bra V.
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Exª a obra mais re cen te de Oscar Ni e me yer: o No vo -
Mu seu de Cu ri ti ba, que, na ver da de, é a re ci cla gem
de uma obra que já era dele e sua adap ta ção para ser
um dos mu se us mais im por tan tes do Bra sil. Tra ta-se
de uma ini ci a ti va do Go ver na dor Ja i me Ler ner, que,
cada vez mais, con so li da a ima gem de Cu ri ti ba como
a ca pi tal cul tu ral do Bra sil. V. Exª, como pa ra na en se,
está de pa ra béns pela mais re cen te obra que Oscar
Ni e me yer en tre ga ao Bra sil.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, re gis tro a pre sen -
ça do De pu ta do Isra el Pi nhe i ro Fi lho; uma fe liz co in ci -
dên cia. Quem fala em Oscar Ni e me yer fala em Bra sí lia; 
quem fala em Bra sí lia fala em JK e em seu bra ço di re i -
to: Isra el Pi nhe i ro, de quem S. Exª des cen de, hon ran -
do as tra di ções po lí ti cas da fa mí lia, que cons ti tui uma
das ma i o res gló ri as re cen tes de Mi nas Ge ra is.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o 
no bre 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, Srs. Con vi da dos, a vida de Oscar
Ni e me yer é a pró pria ar qui te tu ra que ou tro ar qui te to e
seu ami go, o crí ti co de arte Íta lo Cam po fi o ri to, de fi ne
como “um mun do de his tó ri as, de be le zas e en si na -
men tos”.

Das be le zas, fa lou o pen sa dor fran cês André
Mal ra ux ao sin te ti zar que “as co lu nas do Alvo ra da são,
de po is das co lu nas gre gas, as mais bo ni tas que já vi”.
Das be le zas, tam bém pro cla mou Lú cio Cos ta, au tor do 
Pla no-Pi lo to de Bra sí lia, três ou qua tro pa la vras de
con te ú do de fi ni ti vo: “Pam pu lha é uma be le za!”. 

Dos en si na men tos, a pa la vra fica com o pró prio
ar qui te to que de se nhou a Pam pu lha e os pa lá ci os de
Bra sí lia. Em três li nhas, a de cla ra ção hu ma na, an tes
da aber tu ra do seu li vro Mi nha Arqui te tu ra: “Para
mim, a ar qui te tu ra não é o mais im por tan te. Impor tan -
tes são a fa mí lia, os ami gos e este mun do in jus to que
de ve mos mo di fi car”. 

Devo, pois, nes te ple ná rio, fa lar da obra do gran -
de ar qui te to, lem brar o ci da dão Ni e me yer, ex tra or di -
ná ria fi gu ra hu ma na, sem pre com o olhar nos des ti -
nos do País, mas, so bre tu do, pre o cu pa do com o
aban do no de mi lhões de bra si le i ros. Não há como
não exal tar a ar qui te tu ra de Ni e me yer,que a cada mo -
men to nos sur pre en de com no vas e ful gu ran tes be le -
zas. No mês pas sa do, ele es te ve em Cu ri ti ba, no Pa -
ra ná, para ina u gu rar o No vo Mu seu, o ma i or da Amé ri -
ca La ti na. E, há pou co, foi a São Pa u lo, cu i dar do pro -

je to de um novo au di tó rio no com ple xo do Par que do
Ibi ra pu e ra.

Afo ra es sas sur pre sas, devo des ta car o per ma -
nen te zelo de Ni e me yer, com Bra sí lia. Há pou cos
anos, por exem plo, ele aqui es te ve com o pro je to da
obra que vai com ple tar o con jun to des te Con gres so
Na ci o nal, fa zen do com que sua fren te fi que, como
deve, vol ta da para a Pra ça dos Três Po de res. Ni e me -
yer ob ser va que “mu i tas sa las – des tas nos sas duas
Ca sas – fo ram si tu a das no pré dio prin ci pal (...), num
acrés ci mo de 15 me tros na pro fun di da de do blo co
(...)”. E pros se gue: “Du ran te mu i to tem po, in co mo -
dou-nos o que acon te ceu. Sem a li ga ção vi su al com a
Pra ça, o Con gres so Na ci o nal dela não pa re cia mais
per ten cer (...). E re sol ve mos pro por a so lu ção (...),
com uma pas sa re la que li gas se o pré dio do Con gres -
so a um novo ane xo, jun to à Pra ça dos Três Po de res
(...). Aí fi ca ri am os ga bi ne tes dos Pre si den tes do Se -
na do e da Câ ma ra, pro vi dos de to dos os ser vi ços de
apo io e, no ter ra ço, um gran de sa lão de re cep ção”.
Essas são as ex pres sões do do cu men to exis ten te no
Con gres so Na ci o nal.

Ni e me yer po de ria sin te ti zar seu cur rí cu lo em
ape nas uma li nha: Arqui te to. Au tor dos pro je tos da
Pam pu lha e de Bra sí lia. Por que Pam pu lha? Por que
foi ali, em Belo Ho ri zon te, que ele pôde dar va zão à
sua ge ni a li da de, in ven tan do a ar qui te tu ra das cur vas,
em con tras te com a tra di ci o nal, dos ân gu los re tos.
Pam pu lha, como ele mes mo dis se, foi o iní cio de uma
obra de arte que cul mi nou com Bra sí lia.

Em 1934, re cém-for ma do em ar qui te tu ra, pela
Esco la Na ci o nal de Be las Artes, no Rio de Ja ne i ro, Ni -
e me yer, que já fa zia es tá gio no es cri tó rio de Lú cio
Cos ta, foi cha ma do pelo ami go e co le ga Car los Leão
a co la bo rar no Mi nis té rio de Edu ca ção e Sa ú de. O Mi -
nis tro era o mi ne i ro Gus ta vo Ca pa ne ma.

Gus ta vo Ca pa ne ma, com sua re co nhe ci da vi -
são de ho mem pú bli co, com cer te za, per ce be ra o ta -
len to da que le jo vem ar qui te to. Tan to que, em 1936, o
de sig nou para in te grar a co mis são que cons ti tu í ra,
sob a di re ção de Lú cio Cos ta e com a con sul to ria do
re no ma do ar qui te to fran co-su í ço Le Cor bu si er, para
de fi nir os pla nos da sede do Mi nis té rio da Edu ca ção e 
Sa ú de, no Rio de Ja ne i ro.

Foi Ca pa ne ma tam bém quem apre sen tou Ni e -
me yer a Jus ce li no Ku bits chek, quan do este, Pre fe i to
de Belo Ho ri zon te, no iní cio da dé ca da de 40, pro cu -
ra va um ar qui te to para pro je tar o ba ir ro da Pam pu lha,
na mi nha ca pi tal, que que ria mo der no, ino va dor, ar ro -
ja do. 

Ni e me yer era a pes soa ta lha da para o que Jus -
ce li no ti nha em men te. Foi ime di a to o en ten di men to
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en tre am bos. O ar qui te to pôde dar va zão às suas fan -
ta si as, em bus ca da be le za. E a be le za, dis se ele, ci -
tan do o po e ta fran cês Ba u de la i re, “tem como ca rac te -
rís ti cas o es pan to e a sur pre sa”.

Espan to e sur pre sa não fal ta ram na Pam pu lha.
Ni e me yer ex plo rou os no vos ca mi nhos que o con cre -
to ar ma do abria para a ar qui te tu ra, per mi tin do for mas
no vas e im pre vi sí ve is. Sur gem o Cas si no, a Casa do
Ba i le, com a sua mar qui se si nu o sa, o Iate e a con tro -
ver ti da Igre ja de São Fran cis co, com cur vas de va ri a -
das di men sões. Com ela, Ni e me yer con tes ta va a ar -
qui te tu ra re ti lí nea en tão pre do mi nan te.

A Pam pu lha des per ta va, em uns, ad mi ra ção en -
tu si as ma da; em ou tros, crí ti cas fe ro zes. Jus ce li no,
com sua au dá cia e oti mis mo a toda pro va, não se
aba la va com as crí ti cas e pro ble mas. Seu apo io ao ar -
qui te to e seu en tu si as mo pela obra não ti nham li mi -
tes. Ni e me yer con ta que, às ve zes, ele o le va va de
bar co, al tas ho ras da no i te, para ver os edi fí ci os se re -
fle tin do nas águas da re pre sa da Pam pu lha.

Nada mais na tu ral, pois, que, de ci di do a cons -
tru ir a nova Ca pi tal, Jus ce li no Ku bits chek, en tão Pre -
si den te da Re pú bli ca, ti ves se na ca be ça os tra ços ori -
gi na is da Pam pu lha e fos se atrás do mes mo ar qui te to.

Ni e me yer con ta que JK foi bus cá-lo em sua
casa, no Rio, e lhe dis se: “Va mos cons tru ir a nova Ca -
pi tal do País?” O ar qui te to re cu sou, no en tan to, o con -
vi te para pro je tá-la, su ge rin do a aber tu ra de con cur so 
na ci o nal. Fa ria o pro je to dos pré di os mo nu men ta is. 

Não é pre ci so fa lar da be le za plás ti ca do Pa lá cio 
da Alvo ra da, do Pa lá cio do Pla nal to, do Ita ma raty, do
Mi nis té rio da Jus ti ça, da Ca te dral, do Con gres so Na -
ci o nal e dos no vos pré di os que ain da sur gem, como o
Pan teão dos He róis Na ci o na is, o Me mo ri al JK, a sede 
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e a no vís si ma sede da 
Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca, além dos ane xos
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e do Tri bu nal de Con tas
da União.

Mas é pre ci so ver o que o pró prio ar qui te to fala
do seu tra ba lho. Em no vem bro de 1998, Ni e me yer
dis se: 

É uma ar qui te tu ra mais li vre, em que a 
cur va é mais fre qüen te, mais li ga da às ve -
lhas co i sas bra si le i ras. O Pa lá cio da Alvo ra -
da, por exem plo, se verá que ele tem a pre -
do mi nân cia ho ri zon tal das ca sas de fa zen -
da, a va ran da que am pli a va as sa las, a pri -
me i ra ca pe la.

Nes te pon to, Sr. Pre si den te, uma ob ser va ção:
quan do me cou be a ta re fa de co or de nar, do iní cio ao
fim, a obra do Cen tro Cul tu ral do Ban co do Bra sil, no
Rio de Ja ne i ro, na Rua 1º de Mar ço, du ran te três

anos, ali es ti ve to dos os fins de se ma na e, na tu ral -
men te, de se ja va que toda aque la obra, que era a re -
for mu la ção do pré dio e a sua nova des ti na ção, ti ves se 
o apo io, a so li da ri e da de e a vi são oti mis ta do povo ca -
ri o ca. Para isso, pre o cu pei-me prin ci pal men te em
con vi dar Ni e me yer, Lú cio Cos ta, Bur le Marx, Tom Jo -
bim, os ar qui te tos, os aca dê mi cos e os jor na lis tas,
para que to dos par ti ci pas sem da trans for ma ção da -
que le pré dio – onde se si tu a ra o Ban co do Bra sil – no
Cen tro Cul tu ral – o fa mo so CCBB, que é o novo en de -
re ço cul tu ral do Rio de Ja ne i ro.

Ni e me yer não se sur pre en deu com as li nhas di -
fe ren tes da sua vi são mo der nis ta e, ao con trá rio, lou -
vou essa com pa ti bi li za ção en tre as li nhas an ti gas e
as li nhas no vas, como apla u de sem pre, in clu si ve o
bar ro co mi ne i ro, fa mo so no mun do in te i ro.

Sr. Pre si den te, vol tan do ao que dis se Ni e me yer
a res pe i to de sua ar qui te tu ra:

Não pen sei em nada dis so quan do fiz o
pro je to, mas, sem que rer, há uma in fluên cia.
Cor bu si er me dis se que eu ti nha as mon ta -
nhas do Rio nos meus olhos. A gen te guar da
tudo o que amou na vida: mon ta nhas, rios, o
am bi en te bra si le i ro, mu lhe res, etc.

A mo nu men ta li da de da ar qui te tu ra da nova Ca -
pi tal era, en tre tan to, fun da men tal para o ar qui te to.

Mi nha pre o cu pa ção – as si na la ele em
Mi nha Expe riên cia em Bra sí lia – era en con -
trar, sem li mi ta ções fun ci o na lis tas, uma for -
ma cla ra e bela de es tru tu ra que de fi nis se e
ca rac te ri zas se os edi fí ci os prin ci pa is, os pa -
lá ci os pro pri a men te di tos, den tro dos cri té ri -
os de sim pli ci da de e no bre za, in dis pen sá ve -
is. Mas, pre o cu pa va-me, fun da men tal men te
que es ses pré di os cons ti tu ís sem qual quer
co i sa de novo e di fe ren te, que fu gis se à ro ti -
na em que a ar qui te tu ra atu al vai me lan co li -
ca men te es tag nan do-se, de modo a pro por -
ci o nar aos fu tu ros vi si tan tes da nova Ca pi tal 
uma sen sa ção de sur pre sa e emo ção que a 
en gran de ces se e ca rac te ri zas se.

Ni e me yer dis se que Jus ce li no não que ria “uma
ci da de qual quer, feia e pro vin ci a na, mas uma ci da de
mo der na, que ex pri mis se o fu tu ro e a gran de za do
Bra sil”. 

Em 1960 – acres cen tou o ar qui te to –,
Bra sí lia foi ina u gu ra da, di fe ren te de to das as 
ca pi ta is até hoje cons tru í das – di fe ren te de
Was hing ton, por exem plo, que em nada
con tri bu iu para o mun do da ar qui te tu ra e do
ur ba nis mo.
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Após con cre ti zar a Pam pu lha – em par te, tal vez, 
por isso –, nos so ho me na ge a do teve sua pri me i ra ex -
pe riên cia in ter na ci o nal. Em 1947, in te grou a co mis -
são en car re ga da de pro je tar a sede da Orga ni za ção
das Na ções Uni das, em Nova York. Seu pro je to foi o
es co lhi do, mas, por uma ge ne ro si da de, mais tar de
ad mi ti da por Le Cor bu si er, ace i tou uma al te ra ção por
este pro pos ta – e o pré dio cons tru í do re sul tou da as -
so ci a ção de am bos. Os bra si le i ros que vêem o pré dio
da ONU não de i xam de nele iden ti fi car li nhas que
lem bram este Con gres so Na ci o nal.

De po is de Bra sí lia, o nome do ar qui te to bra si le i -
ro fir mou-se no ce ná rio na ci o nal. Há obras suas em
20 pa í ses da Amé ri ca, da Eu ro pa, do Ori en te Mé dio e
do nor te da Áfri ca. São seus, en tre ou tros, os pro je tos
da sede do Par ti do Co mu nis ta Fran cês, em Pa ris; do
Cen tro Cul tu ral do Ha vre, na Fran ça; da Edi to ra Man -
da do ri, em Mi lão; e da Uni ver si da de de Cons tan ti ne,
na Argé lia.

No Bra sil, há obras dele em oito ca pi ta is, des ta -
can do-se as do Par que do Ibi ra pu e ra e o Me mo ri al da
Amé ri ca La ti na, em São Pa u lo; o Mu seu de Arte Con -
tem po râ nea, em Ni te rói, e o re cen tís si mo No vo Mu -
seu, de Cu ri ti ba, Pa ra ná. Com 33.000m2 de área
cons tru í da, dos qua is mais de 16.000 des ti na dos a
ex po si ções, é um dos ma i o res mu se us do mun do.

É no tá vel que esse ho mem, aos 95 anos, ain da
se de bru ce so bre as pran che tas para pro du zir no vas
ma ra vi lhas, como o Mu seu de Arte Con tem po râ nea
de Ni te rói, que lem bra um dis co vo a dor pou sa do no
alto do mor ro. Ain da ago ra, em Bra sí lia, está em cons -
tru ção a nova sede do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho,
por ele pro je ta da, e aguar dam exe cu ção os pro je tos
que irão com ple tar a Espla na da dos Mi nis té ri os, com
bi bli o te ca, mu seu e cen tros cul tu ral e de la ser.

Se ria na tu ral su por que, au tor da Pam pu lha e
dos prin ci pa is pré di os de Bra sí lia e de mais de 400
pro je tos re a li za dos, dos qua is 180 no ex te ri or, Ni e me -
yer fos se dono de con si de rá vel for tu na. Não é, po rém, 
o que ocor re. E esta é a sua ou tra fa ce ta: a do ho mem
que nun ca fez do di nhe i ro um fim em si mes mo, a do
ho mem que tem agu ça da cons ciên cia so ci al, que não 
se con for ma em ver no País tan ta ri que za de um lado
e tan ta po bre za e mi sé ria do ou tro.

Ni e me yer tra ba lhou em Bra sí lia pro je tan do pa -
lá ci os como sim ples fun ci o ná rio pú bli co. Isra el Pi nhe i -
ro, en car re ga do de di ri gir a cons tru ção da nova Ca pi -
tal, dis se a Ni e me yer, com a co nhe ci da fran que za,
que só po de ria pagá-lo como fun ci o ná rio, mas po de -
ria dar-lhe uma co mis são so bre o cus to das obras,
con for me ta be la do Insti tu to dos Arqui te tos do Bra sil.
Ni e me yer con ta que, como de tes ta va a pa la vra “co -

mis são”, fi cou re ce ben do ape nas como fun ci o ná rio
da No va cap.

Jus ce li no pre o cu pa va-se com o sa cri fí cio que o
ar qui te to fa zia, pois fe cha ra o es cri tó rio de ar qui te tu ra 
no Rio para de di car-se à Bra sí lia, vi ver no des con for -
to do gran de can te i ro de obras, pri me i ro na mo ra dia
de ma de i ra de no mi na da Ca te ti nho e, de po is, numa
das pri me i ras ca sas po pu la res cons tru í das no Pla no
Pi lo to. 

Um dia, JK te le fo nou para Ni e me yer para en car -
re gá-lo de pro je tar as se des do Ban co do Bra sil e do
Ban co de De sen vol vi men to Eco nô mi co pela ta be la
do Insti tu to dos Arqui te tos do Bra sil. Era uma ma ne i ra
de lhe pro por ci o nar al gu ma com pen sa ção fi nan ce i ra:
“Não pos so” – res pon deu-lhe o ar qui te to – “sou fun ci -
o ná rio”.

Ni e me yer dis se que te ria ver go nha de ser rico.
Ele pró prio ex pli ca: “Não quer di zer que não te nha ga -
nha do di nhe i ro. Mas gas tei e aju dei ou tros. Hoje, te -
nho que lu tar pelo dia se guin te”.

Sua pre o cu pa ção com a in jus ti ça so ci al o le vou
à ide o lo gia mar xis ta, da qual não de sis tiu nem de po is
da ex pe riên cia so vié ti ca. Ele acre di ta que um dia a
idéia da igual da de aca ba rá pre va le cen do. Não ago ra,
po rém, por que, como dis se ra an tes, “o ser hu ma no
ain da não está qua li fi ca do para a so ci e da de ho ri zon -
tal, sem clas ses”. “Te mos que mu dar o ho mem”,
acres cen tou. “No dia em que ele per der essa idéia de
im por tân cia, de pre o cu pa ção com o di nhe i ro, com o
po der, aí tudo co me ça rá a mu dar”.

Ni e me yer de vo ta imen sa re le vân cia a esse “ou -
tro lado” de sua vida. Por isso, me re ce o res pe i to e o
apla u so de to dos nós a pre o cu pa ção de Ni e me yer
com a in jus ti ça so ci al. Me re ce – tam bém e so bre tu do
– ca lo ro so apla u so a gran de obra ar qui te tô ni ca que
ele cons tru iu e con ti nua a cons tru ir.

Aqui es tou para tra zer a Oscar Ni e me yer o abra -
ço fra ter no de Mi nas, dos 18 mi lhões de mi ne i ros, pe -
los 95 anos do gran de ar qui te to, pela sua jo vi a li da de,
lu ci dez e pela sua in te li gên cia, ele que é tão li ga do às
Alte ro sas. 

Foi um gran de mi ne i ro, Gus ta vo Ca pa ne ma,
quem pri me i ro acre di tou no ta len to de Ni e me yer. E foi
ou tro mi ne i ro, Jus ce li no Ku bits chek, que deu asas a
sua ima gi na ção e ge ni a li da de, con fi an do-lhe Pam pu -
lha e, de po is, Bra sí lia.

Mi nha pre sen ça nes ta tri bu na, pois, é a pre sen -
ça de Mi nas, de Mi nas que me fez lí der uni ver si tá rio,
in clu si ve ao tem po da União Na ci o nal dos Estu dan -
tes; que me fez Ve re a dor, De pu ta do Fe de ral, Go ver -
na dor do Esta do e Se na dor. E o mais im por tan te:
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deu-me o prê mio de me ca sar com uma mi ne i ra e vir a 
ser mi ne i ro mais do que qual quer ou tro. Ni e me yer
tam bém é li te ral men te mi ne i ro, por que seu des ti no
sem pre es te ve li ga do ao des ti no de Mi nas e dos mi -
ne i ros. 

É esta a sa u da ção que trans mi to a Ni e me yer, o
re in ven tor das li nhas ar qui te tô ni cas, às qua is sou be
le var a le ve za das cur vas. É a sa u da ção a um no tá vel
bra si le i ro, que, ao pro vo car mu dan ças nas li nhas ar -
qui te tô ni cas, não rom peu com as li nhas clás si cas, in -
clu si ve o bar ro co, que evo cam o pas sa do. Ni e me yer,
com sua ar qui te tu ra mo der na e ar ro ja da, mas de li -
nhas su a ves, é o gran de ar qui te to res pe i ta do no Bra -
sil e no mun do todo.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – V. 
Exª tem a pa la vra.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Ain da há
pou co, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, eu ou via um
apar te do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, quan do me
en ca mi nha va para cá, di zen do que se hou ves se um
Prê mio No bel de ar qui te tu ra Ni e me yer já o te ria re ce -
bi do, até por que se o seu nome – Oscar – fos se pro -
nun ci a do em in glês, ele te ria ou tro prê mio no pró prio
nome. Jun tar-se-iam as duas co i sas: o Prê mio No bel
e o Oscar de uma vida in te i ra. O que é in te res san te é
que ao ho mem pú bli co nun ca, ou com mu i ta di fi cul da -
de, os seus con tem po râ ne os lhe pro cla mam os mé ri -
tos. Qu an do mu i to, os pós te ros lhe fa zem jus ti ça. O
que é fan tás ti co é que da mais alta tri bu na des ta Casa 
está a se fa zer jus ti ça, re co nhe cen do-se com pe tên -
cia, dig ni da de, in te gri da de e aus te ri da de no mi ne i ro
Oscar Ni e me yer. Esta va a me per gun tar: “Por que es -
ses dis cur sos, que são me nos la u da tó ri os do que fan -
tas ti ca men te o re co nhe ci men to a um ho mem como
Ni e me yer?”. E che guei à se guin te con clu são: com os
gran des ho mens, ge ral men te faz-se com pa ra ção; no
ter re no da ar qui te tu ra, de ve ría mos bus car al guém
para com pa rar mos a Ni e me yer. Aí, che guei à con clu -
são des sa ho me na gem: Oscar Ni e me yer não pode
ser com pa ra do. Ni e me yer é se pa ra do e, por essa ra -
zão, que ro cum pri men tar o dis cur so den so e es cor re i -
to de V. Exª. Pa ra béns a Mi nas e ao mi ne i ro Fran ce li -
no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Se na dor Ber nar do Ca bral, o apar te de V. Exª, pela ex -
pres são de sua vida, pelo iti ne rá rio da sua exis tên cia
e pelo ta len to da sua fi gu ra, com ple ta a ho me na gem
que es ta mos pres tan do a um ca ri o ca que se fez mi ne -
i ro e bra si le i ro para to dos nós. 

Ape nas para lem brar a V. Exª, o me mo ri a lis mo
é, hoje, um ca mi nho se gu ro para a li te ra tu ra, para os
tes te mu nhos da que les que se fo ram para ou tro mun -
do e tal vez para ou tra vida. E é fá cil es cre ver so bre os
mor tos, por que os mor tos não fa lam. O que im por ta é
que Ni e me yer está vi ven do mu i to bem ain da, jo vi al,
in te li gen te, com pe ten te. Esta mos lhe pres tan do uma
ho me na gem quan do está vi ven do uma vida fan tás ti -
ca, emol du ra da pe las águas de Co pa ca ba na, sem pre 
com um tra ço no pa pel re ve lan do o seu gê nio e a sua
pre sen ça no co ra ção do Bra sil.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i 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. 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 Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se -
na dor Edi son Lo bão, Srªs e Srs. Se na do res, no pró xi -
mo dia 15 de de zem bro um gran de bra si le i ro com ple -
ta 95 anos de vida. O sim ples fato de al can çar ida de
tão avan ça da já é em si um fe i to no tá vel e dig no de
co me mo ra ção. Alcan çar essa ida de com ple na lu ci -
dez, tra ba lhan do como um Hér cu les e com a sa ú de
per fe i ta é uma dá di va re ser va da a pou cos, mu i to pou -
cos. Para fe li ci da de nos sa, um des ses ra ros, lon ge vos 
e pro du ti vos se res é tam bém um dos ma i o res ar tis tas
de nos sa épo ca, dono de uma obra res pe i ta da e ad -
mi ra da mun di al men te, cri a dor de for mas e es pa ços lí -
ri cos, ele gan tes e sen su a is, que não nos can sa mos
de ad mi rar. Re fi ro-me, como já o fi ze ram os Se na do -
res Lú cio Alcân ta ra, Fran ce li no Pe re i ra e os que os
apar te a ram, ao ma i or ar qui te to bra si le i ro, esse pa tri -
mô nio na ci o nal cha ma do Oscar Ni e me yer. 

Devo re vi si tar a bi o gra fia de Ni e me yer? Devo
enu me rar as obras me mo rá ve is que pro je tou ao re dor 
do mun do? Há tan tos li vros so bre ele, mais de trin ta,
em oito lín guas di fe ren tes. Ele pró prio já fa lou e es cre -
veu bas tan te so bre si. Oscar não se en ca i xa de fi ni ti -
va men te na ca te go ria do gê nio in com pre en di do. O ar -
qui te to do sé cu lo XX foi mu i to bem com pre en di do, es -
tu da do, bi o gra fa do e ho me na ge a do tan to no Bra sil
quan to no ex te ri or. A mi nha in ten ção é des ta car cer -
tas qua li da des de Oscar Ni e me yer que jul go exem pla -
res. Qu e ro re la ci o nar al guns tra ços de sua per so na li -
da de nos qua is de ve ría mos nos ins pi rar, pois, se o fi -
zés se mos, cer ta men te nos tor na ría mos bra si le i ros
mais sá bi os e mais fe li zes.
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Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de sa li en tar a qua li -
da de de Oscar que, a meu ver, per me ia e sin te ti za to -
das as de ma is: sua sim pli ci da de. Em Ni e me yer não
há es pa ço para a va i da de, para o ape go ao di nhe i ro,
para a ga nân cia. Ele cos tu ma di zer que, se fos se rico,
mor re ria de ver go nha. Extrai enor me pra zer das co i -
sas sim ples da vida, que va lo ri za como nin guém: um
bom li vro, uma bela mú si ca, um par de ovos co zi dos
an tes do al mo ço, as for mas das nu vens no céu.

O se gun do pre di ca do que re gis tro em Ni e me yer 
é o pro fun do amor pelo tra ba lho. A ar qui te tu ra cor re
em seu san gue, mas nun ca na for ma de um sa ber
aca ba do, con su ma do, es tan que: sem pre há algo
novo para apren der, algo novo para cri ar. De que ou -
tra for ma ex pli car a sú bi ta von ta de, aos 93 anos, de
apren der a to car vi o lão? De que ou tra for ma ex pli car
a de ci são de tra ba lhar de gra ça, em iní cio de car re i ra,
no es cri tó rio de Lú cio Cos ta, ten do já uma fi lha para
sus ten tar? Quem vi si ta um de seus pro je tos mais re -
cen tes, o No vo Mu seu, em Cu ri ti ba, per gun ta-se:
quem é o ou sa do, in ven ti vo e, cer ta men te, jo vem ar -
qui te to que pro je tou essa obra-pri ma? Está sem pre
pre sen te, nes te ga ro to de 95 anos que é Ni e me yer, o
im pul so de cri ar, in ven tar, pro du zir be le za. Per gun -
to-me se não es ta ria aí o se gre do de sua es pan to sa
lon ge vi da de. O pró prio Oscar já de cla rou: “Ain da bem
que tra ba lho não fal ta, pois é ele que me man tém bem 
vivo.”

Em ter ce i ro lu gar, está o amor de Ni e me yer pelo 
Bra sil. Oscar é um dos bra si le i ros mais co nhe ci dos no 
ex te ri or. Pro je tou mais de 180 pré di os fora do Bra sil,
em pa í ses como Esta dos Uni dos, Fran ça, Rús sia,
Isra el, Argé lia, Ale ma nha e Ará bia Sa u di ta. Não obs -
tan te, sua iden ti fi ca ção com a ter ra na tal é pro fun da.
Ama o Bra sil, suas be le zas na tu ra is, sua gen te, e re -
vol ta-se com a in jus ti ça, a im pu ni da de, a cor rup ção e
a vi o lên cia que ob ser va em nos sa so ci e da de.

Fi nal men te, res sal to o oti mis mo de Oscar Ni e -
me yer. É ins pi ra do ra a con fi an ça que tem no fu tu ro, a
cer te za de que fa zer o bem nos le va rá, obri ga to ri a -
men te, a um mun do me lhor, mais jus to, mais hu ma no. 
Ao con trá rio do que pode pa re cer, a ar qui te tu ra não é
tudo para Ni e me yer: gos ta de di zer que o im por tan te
mes mo é vi ver a vida, ter ami gos, cu i dar da fa mí lia e,
aci ma de tudo, lu tar por um mun do mais jus to. 

Esse mun do mais jus to, Oscar, é ple na men te al -
can çá vel. Bas ta que nos es pe lhe mos em sua in te gri da -
de, seu amor pela vida e sua fé no fu tu ro. Da qui, des te
ple ná rio e des ta ci da de que você mes mo pro je tou, de -
se jo-lhe, do fun do do co ra ção: Fe liz ani ver sá rio!

Em ver da de, nós, Se na do res, es ta mos den tre
as pes so as fe li zes que po dem apre ci ar e ad mi rar uma 

de suas mais im por tan tes e be las obras: o Con gres so
Na ci o nal bra si le i ro, a Pra ça dos Três Po de res, de se -
nha da por Lú cio Cos ta, com os edi fí ci os de se nha dos
por você, Oscar Ni e me yer, mas, so bre tu do, este Se -
na do, que é uma ver da de i ra obra-pri ma. Mu i tos já dis -
se ram que o Se na do é o céu. Qu a se o é. Pos sa ser
ele sem pre fon te de ins pi ra ção para os que aqui tra -
ba lha mos, para que pos sa mos tra ba lhar sem pre com
o amor que você, Oscar Ni e me yer, de di ca ao Bra sil e
à ca u sa da jus ti ça.

Nes te iní cio do sé cu lo XXI, com o ad ven to do
Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va, com a for ma de -
mo crá ti ca que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so está dan do à tran si ção, po de mos já vis lum brar a 
cons tru ção de um Bra sil jus to e ci vi li za do que ca rac -
te ri za rá os so nhos de tan tos ho mens e mu lhe res,
seus com pa nhe i ros, seus ca ma ra das de par ti do, de
ide a is e de luta. 

Sr. Pre si den te, o Se na dor Pe dro Si mon, pre ci -
sou, por uma emer gên cia, ir ao Rio Gran de do Sul. No 
en tan to, S. Exª ha via pre pa ra do um pro nun ci a men to e 
pe diu que eu o re gis tras se. 

Por tan to, eu pe di ria a gen ti le za de po der pro -
nun ci ar aqui, se tem po hou ver, por que o meu dis cur -
so foi bre ve, as pa la vras que Pe dro Si mon di ria. Obvi -
a men te não con se gui rei trans mi tir o seu dis cur so com 
a be le za, os ges tos e voz de S. Exª. 

Sr. Pre si den te, aqui es tão as pa la vras que o Se -
na dor Pe dro Si mon di ria:

Aqui es ta mos re u ni dos, hoje, para ho -
me na ge ar o ma i or ar qui te to bra si le i ro vivo,
Oscar Ni e me yer, que é tam bém um dos
ma i o res – se não o ma i or – do mun do.

Tra ba lhan do ain da hoje, aos 95 anos,
ele é exem plo de uma vida ple na men te la -
bo ri o sa, mas im pres si o nan te tam bém na
sua di men são hu ma na, na sua ge ne ro si da -
de, na sua so li da ri e da de para com os mais
fra cos, no seu amor por este País e pelo
seu povo.

Qu an do me pre pa ra va para ela bo rar
este pro nun ci a men to, de pa rei-me com As
Cur vas do Tem po, o li vro de me mó ri as de
Oscar Ni e me yer. 

A le i tu ra des ta obra – que é das mais
agra dá ve is – deu-me a exa ta di men são do
ci da dão que es ta mos ho me na ge an do hoje,
esse bra si le i ro que é con si de ra do, por es tu -
di o sos do mun do todo, um ver da de i ro gê nio
da ar qui te tu ra mo der na.
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Não vou nes te bre ve dis cur so con cen -
trar-me na bi o gra fia do nos so Oscar Ni e me -
yer, por de ma is co nhe ci da de to dos, e que,
de cer to modo, é o re la to da cons tru ção su -
ces si va de obras-pri ma ar qui te tô ni cas es pa -
lha das pelo Bra sil e pelo mun do.

Qu e ro, aqui, pren der-me mais aos as -
pec tos hu ma nos des se gran de ar qui te to
bra si le i ro, as pec tos que fa zem a gran de za
do seu li vro de me mó ri as. Vou aqui, sim -
ples men te, re pe tir fra ses de Ni e me yer. Elas
são mais sig ni fi ca ti vas do que qua is quer pa -
la vras que eu vi es se a es cre ver. 

Co me ço no tre cho em que Oscar Ni e -
me yer fala do mo men to em que se ini cia na
pro fis são, tra ba lhan do como apren diz. Diz
ele:

“Re sis ti, não que ria, como a ma i o ria
dos meus co le gas, essa ar qui te tu ra co mer -
ci al que ve mos por aí. E, ape sar de mi nhas
di fi cul da des fi nan ce i ras, pre fe ri tra ba lhar,
gra tu i ta men te, no es cri tó rio de Lú cio Cos ta
e Car los Leão, onde es pe ra va en con trar as
res pos tas para mi nhas dú vi das de es tu dan -
te de ar qui te tu ra”.

So bre JK e seu so nho de cons tru ir Bra sí lia,
Oscar Ni e me yer es cre ve:

“Pas sa ram-se os tem pos, JK é ele i to
de pu ta do e, pou co de po is, pre si den te da
Re pú bli ca, e logo me pro cu ra. Vem a mi nha
casa da Rua Ca no as e, vol tan do jun tos para 
a ci da de, me con fia, en tu si as ma do: ‘Vou
cons tru ir a nova ca pi tal des te País e você
vai me aju dar’. Expli can do-me com a mes -
ma eu fo ria de 20 anos atrás o que pre ten dia 
fa zer: ‘Oscar, des ta vez va mos cons tru ir a
ca pi tal do Bra sil. Uma ca pi tal mo der na. A
mais bela ca pi tal des te mun do’.”

Mais adi an te, o ar qui te to con ta a sua con tra ta -
ção, por Isra el Pi nhe i ro, para tra ba lhar como o prin ci -
pal ar qui te to nas obras de Bra sí lia:

“Nes sa oca sião ele fa lou do meu con -
tra to. Re ce be ria um sa lá rio nor mal de fun ci o -
ná rio pú bli co, mas acres cen tou: Pos so dar-lhe 
uma co mis são. Res pon di logo: Nada de co -
mis são. Era uma pa la vra que sem pre de tes ta -
mos... E foi pelo em pre go da pa la vra co mis -
são que ela bo rei to dos os pro je tos de Bra sí lia
por ape nas 40 mil cru ze i ros men sa is”.

E, em se gui da, des cre ve o en tu si as mo da equi -
pe que tra ba lhou na cons tru ção da nova Ca pi tal:

“Em pou co tem po for ma mos um gru po
co e so e ami go. Mo rá va mos to dos jun tos no
cor rer de ca sas po pu la res já cons tru í das. O
con for to era pou co: uma sala, dois quar tos,
ba nhe i ro e co zi nha. Meu quar to era pe que -
no: um ca tre, um pe que no ar má rio pro vi só -
rio e um ban co como mesa de ca be ce i ra. O
res to era ter ra va zia, des pro te gi da, co ber ta
de po e i ra nos tem pos de in ver no e de água
e lama nos me ses de ve rão. É cla ro que es -
ses pe que nos des con for tos se di lu íam di an -
te do tra ba lho que tan to nos ocu pa va. Mas
fi ca va aque la sen sa ção de fim do mun do, a
lem brar a fa mí lia e os ami gos dis tan tes, sem 
es tra das e sem te le fo ne.”

Pá gi nas adi an te, Oscar Ni e me yer abor da o mo -
vi men to mi li tar de 1964:

“Eu es ta va na Eu ro pa quan do ocor reu
o gol pe de Esta do. O meu es cri tó rio e a re -
vis ta Mó du lo fo ram in va di dos e vas cu lha dos 
pe las for ças po li ci a is. E, quan do vol tei ao
Bra sil, no fi nal de 1964, le va ram-me no dia
se guin te a um quar tel do Exér ci to, onde
con fir mei que es cre ve ra, numa re vis ta so vié -
ti ca, que apo i a va Cuba e to dos os po vos
sub de sen vol vi dos da Amé ri ca, Ásia e Áfri ca. 
Dois dias de po is, era en tre vis ta do pela re -
vis ta Man che te. Pedi ao re pór ter: Per gun te
quem são meus me lho res ami gos. E res -
pon di: Luís Car los Pres tes, Jus ce li no Ku bits -
chek, Darcy Ri be i ro e Mar cos Jay mo vitch,
acres cen tan do: Cito-os por que, além de
meus ami gos, es tão na ad ver si da de e nes te 
mo men to é que a ami za de deve es tar pre -
sen te e se ma ni fes tar. Re vol ta va-me o si lên -
cio co ni ven te que pe sa va so bre eles”.

Eu que ria des ta car, nes te pro nun ci a men to [diz
Pe dro Si mon], um tre cho fun da men tal para que se en -
ten da a po si ção de Oscar Ni e me yer di an te da vida, a
sua vi são fra ter na e so li dá ria do ser hu ma no:

“Duas co i sas guar do com sa tis fa ção.
Uma é esse de sin te res se pelo di nhe i ro, que
man ti ve por toda a vida; a ou tra, mi nha von ta -
de de aju dar as pes so as, ser-lhes útil, di vi dir.

Ten do tra ba lha do mu i to, é na tu ral que
pen sem ser eu um ho mem rico. Como
negá-lo, se os jor na is anun ci am os meus
tra ba lhos?
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Como con tes tá-lo, se an dei pelo Ve lho
Mun do e tan to re a li zei?

É cla ro que tive fa ses boas e ru ins.
Épo cas de far tu ra e de sa cri fí cio. As pri me i -
ras, prin ci pal men te, quan do vol tei da Eu ro -
pa, lá pe los anos 70.

Mas tudo aca bou logo, tão de pres sa,
que até me sur pre en di.

Nin guém ima gi na quan tas ve zes tra ba -
lho gra ci o sa men te, como fico lon gos pe río dos 
co la bo ran do sem nada re ce ber; como di vi do
com meus ami gos os pro je tos que ela bo ro,
con vi dan do-os para par ti ci par co mi go.

Nun ca me pre o cu pei es pe ci al men te
com o pro ble ma do di nhe i ro, adap tan do-me
tran qüi la men te às in cer te zas e im pre vis tos
da vida.

Com que sa tis fa ção com prei o apar ta -
men to de Luís Car los Pres tes! Lem bro que
na que la épo ca mi nha con ta no ban co es ta -
va cur ta e apres sei o Acá cio, seu se cre tá rio: 
Pro vi den cie a es cri tu ra ra pi da men te, que o
di nhe i ro pode aca bar.

Um ato na tu ral de pura ami za de. Admi -
ra va o ve lho Pres tes, era meu ami go, e isso
bas ta va. Pou cas ve zes me sen ti tão bem co -
mi go mes mo.”

Por fim, trans cre vo a par te em que o ma i or ar -
qui te to bra si le i ro ex pli ca a sua for te con vic ção so ci a -
lis ta, que o le vou a ser um dos mem bros mais des ta -
ca dos do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro:

“Mi nha po si ção di an te da vida foi de in -
va riá vel re vol ta. Li ga do ao pen sa men to de
Sar tre, sem pre a sen ti in jus ta e ir re cu sá vel
tra gé dia.

Jo vem ain da, com ape nas 15 anos, já
me an gus ti a va pen san do no des ti no dos ho -
mens, con de na dos, sem de fe sa, a com ple to 
de sam pa ro. E a idéia de de sa pa re cer me
ater ro ri za va.

Como todo mun do, pro cu ra va es que -
cer tais pen sa men tos e usu fru ir os pra ze res
des te pas se io tão cur to e che io de ale gri as
que, sem con sul ta, o des ti no nos ofe re ce.

Exta si a va-me di an te da na tu re za fan -
tás ti ca que nos cer ca e, abra ça do aos ami -
gos, pu nha de lado o que nas ho ras de so li -
dão tan to me afli gia.

E me ves ti de fal so oti mis mo, in te gra do 
nes sa ale gria con ta gi an te que a ju ven tu de
ofe re ce.

E me fiz co nhe cer como fi gu ra ale gre e 
es pon tâ nea, vol ta da para a bo e mia, quan do, 
no fun do, guar da va uma imen sa tris te za ao
pen sar na vida e nos ho mens. 

Nos mo men tos de so li dão, in da ga -
va-me afli to so bre esse uni ver so mis te ri o so
que nos cer ca e lem bra va o ve lho Ga u guin
a es cre ver, num dos seus qua dros, mu i tos
anos atrás: ‘De onde vi e mos, o que so mos,
para onde va mos?’

Do mun do, da re la ção en tre os ho -
mens, re vol ta-me a in jus ti ça imen sa que
exis te, os se pa ra e des me re ce. E me fiz co -
mu nis ta, e con tra a mi sé ria me ma ni fes tei a
vida in te i ra.

Às ve zes, sen tia que em al guns pon -
tos dis cor da va dos meus bons ca ma ra das.
Não acre di ta va, por exem plo, na idéia de
que de ve mos ser oti mis tas, que não cabe
con tes tar o dra ma do ser hu ma no, que o
im por tan te não é a mor te, mas a per pe tu a -
ção da es pé cie.

E re sis tia a esse ar gu men to, pen san do 
que os mo men tos de an gús tia que me in va -
di am, nos sos fi lhos os te ri am tam bém.

E re a gi lem bran do Grams ci a es cre ver
na sua pri são, na Itá lia: ‘O oti mis mo é, mu i -
tas ve zes, o de se jo de não fa zer nada e
tudo ace i tar’.

No exis ten ci a lis mo de Sar tre e no pro -
gres so da ciên cia, apo i a va-me, con vic to de
que tudo é pre cá rio, uma ver da de que deve
pre va le cer.

Alguns di zi am que se ria o ni i lis mo o
fim das fan ta si as, das gran des con quis tas,
que dão ao ho mem al gu mas es pe ran ças.

E re a gia, in sis tin do em Sar tre, que, ao
mes mo tem po em que de cla ra va toda a
exis tên cia ser um fra cas so, de fen dia Cuba,
to dos os po vos opri mi dos, di zen do aos ami -
gos gos tar de ter di nhe i ro no bol so para dar
es mo las.

Acre di ta va, como ain da acre di to, na
dou tri na de Marx e an te via, oti mis ta, o mun -
do me lhor que de se ja mos.”

Sr. Pre si den te, Pe dro Si mon as sim con clui:
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Por aqui en cer ro este bre ve pro nun ci a men to.
Sei que ele pou co ou qua se nada acres cen ta rá à
gran de za des te ho mem so bre cuja vida e obra tan -
tos li vros fo ram es cri tos por au to res dos mais di ver -
sos pa í ses. No en tan to, esta é a mi nha ho me na gem. 
A sin ge la ho me na gem de um pro fun do ad mi ra dor do 
gran de ar tis ta e do no tá vel ci da dão bra si le i ro cha -
ma do Oscar Ni e me yer.

Gos ta ria de lem brar um epi só dio do qual par ti ci -
pei. Qu an do se ini ci ou a ges tão da Pre fe i ta Lu i za
Erun di na em São Pa u lo, Oscar Ni e me yer me pro cu -
rou, lem bran do que o seu pro je to do Par que Ibi ra pu e -
ra, de 1954, por oca sião do quar to cen te ná rio, quan -
do era Pre fe i to Jâ nio Qu a dros, es ta va in com ple to. Ele
ha via pro je ta do um te a tro para aque le lo cal, e gos ta -
ria que isso fos se con si de ra do. Mas ha via um mo vi -
men to que pro cu ra va pre ser var as pou cas áre as ver -
des, e al guns re pu ta ram o pro je to ina de qua do. Então,
con si de ran do que na Pra ça da Paz sem pre se es tão
re a li zan do con cer tos – ain da nes ta se ma na, ha ve rá o 
dos ba i a nos Ca e ta no, Gil, Be tâ nia e Gal –, que ali se
re ú nem mi lha res de pes so as, Oscar Ni e me yer pen -
sou em fa zer uma con cha acús ti ca semi-aber ta, algo
bo ni to e es pe ci al. Fez o de se nho e le vou-o ao ga bi ne -
te da Pre fe i ta Lu i za Erun di na. Esta va pre sen te a Se -
cre tá ria de Cul tu ra Ma ri le na Cha uí – com a qual aca -
bo de fa lar, para re lem brar o pro je to e re la tá-lo ade -
qua da men te. Alguns até pen sa ram que a con cha
acús ti ca po de ria ser fe i ta no meio do lago que ali está, 
o que Oscar Ni e me yer jul gou pos sí vel. Qu e ro, por tan -
to, su ge rir à Pre fe i ta Mar ta Su plicy que con si de re a
idéia de con clu ir aque la obra de Oscar Ni e me yer, de
uma ma ne i ra em que pos sa pre ser var o Par que Ibi ra -
pu e ra, mas tam bém cons tru ir o te a tro, que sig ni fi ca o
con gra ça men to da po pu la ção de São Pa u lo, que
sem pre está indo lá para ver os mais que ri dos ar tis tas 
bra si le i ros e, às ve zes, até in ter na ci o na is, como Ray
Char les, que, cer ta vez, re u niu 150 mil pes so as.

Então, a nos sa ho me na gem, Sr. Pre si den te, a
esse gran de ar qui te to bra si le i ro, que tan to deu exem -
plos de amor ao nos so Bra sil e à ca u sa da jus ti ça.

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 Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. 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 vi do ao adi an ta do da
hora, fa rei mi nha ora ção da ban ca da.

Qu e ro de i xar re gis tra das, em nome do povo do
Pará, as nos sas ho me na gens ao ho mem pú bli co, ao
bra si le i ro Oscar Ni e me yer.

Te mos, no Pará, uma li ga ção mu i to gran de com
esse ho mem, com esse gran de bra si le i ro. Lem bro a
fun da ção de Bra sí lia, a cri a ção des ses mo nu men tos
que or gu lham a to dos nós, bra si le i ros, a trans for ma -
ção por que pas sou esta ci da de, atu al men te con si de -
ra da Pa tri mô nio His tó ri co da Hu ma ni da de. Esta tar de
é his tó ri ca, mar ca rá a vida do Con gres so Na ci o nal e
do Se na do da Re pú bli ca, já que ho me na ge a mos um
ho mem vivo, às vés pe ras de com ple tar os seus 95
anos. Tra ta-se, re al men te, de uma ho me na gem ím par 
que o Se na do Fe de ral faz a Oscar Ni e me yer.

Nor mal men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, é após a mor te que os ho mens se tor nam gran -
des, co nhe ci dos, são ho me na ge a dos e re ve ren ci a -
dos. Hoje, te mos a opor tu ni da de de, em vida, fa zer
esta jus ta ho me na gem a um ci da dão como Oscar Ni -
e me yer, em nome do povo bra si le i ro, em nome do Se -
na do Fe de ral, do Con gres so Na ci o nal e, em es pe ci al,
do meu que ri do Pará, que, pela Be lém – Bra sí lia,
liga-se à Ca pi tal, lem bran do-nos de Jus ce li no Ku bits -
chek e de Oscar Ni e me yer.

Há tam bém, no Pará, um me mo ri al cha ma do
Me mo ri al da Ca ba na gem, na en tra da de Be lém, que
é um mo nu men to pro je ta do por Oscar Ni e me yer e
que dá a ver da de i ra di men são do Esta do do Pará, da
Ama zô nia e do Bra sil.

Por tan to, faço aqui essa re fe rên cia e de mons tro
nos so re co nhe ci men to, em nome do povo pa ra en se, ao
gran de ho me na ge a do des ta tar de, Oscar Ni e me yer.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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) – Pela or -

dem, tem a pa la vra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tam -
bém ia usar da pa la vra para ho me na ge ar o no tá vel ar -
qui te to Oscar Ni e me yer, com quem, aliás, tive o pri vi -
lé gio de con vi ver, quan do fui Di re tor da Co hab de Per -
nam bu co, e de re a li zar um tra ba lho em con jun to. Mais 
do que isso, te nho a hon ra de, no meu ga bi ne te, ter
dois de se nhos de Ni e me yer de di ca dos a mim. Por
isso, eu fa ria esse dis cur so com mu i ta ad mi ra ção. No
en tan to, ten do em vis ta o adi an ta do da hora – e para
ter mos tam bém o pra zer de ou vir al guns Se na do res
que usa rão da pa la vra –, peço a trans cri ção do meu
dis cur so e de i xo aqui o meu re co nhe ci men to e a mi -
nha ho me na gem, em meu nome e no do Go ver no, ao
ar qui te to Oscar Ni e me yer.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ROMERO JUCÁ.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, o dia 15 pró xi -
mo mar ca rá o trans cur so de uma data ex tra or di ná ria
na vida de um ho mem ex tra or di ná rio.

Aque le que foi es co lhi do pelo Insti tu to dos
Arqui te tos Bra si le i ros como “Arqui te to do Sé cu lo”; o
de ten tor do Pritz ker Archi tec tu re Pri ze, con si de ra do 
o Prê mio No bel da ar qui te tu ra; aque le que foi es co lhi -
do, em pes qui sa de opi nião pú bli ca, com qua se 83%
dos vo tos, como “bra si le i ro do sé cu lo” na área da ar -
qui te tu ra e das ar tes plás ti cas; o gran de bra si le i ro
Oscar Ri be i ro de Alme i da Ni e me yer So a res es ta rá
com ple tan do a glo ri o sa ida de de 95 anos.

Se é cer to que pou cos têm a ven tu ra de uma
exis tên cia tão lon ga, mu i tís si mo me nor é o nú me ro
da que les que, qual quer que seja o seu tem po de vida,
con se gui ram pre sen te ar seus se me lhan tes com uma
obra tão vas ta e de equi va len te be le za e ori gi na li da de.

Oscar Ni e me yer é in ter na ci o nal men te con sa -
gra do pelo bri lhan tis mo de sua cri a ção. Re ce beu, en -
tre mu i tos ou tros, o Prê mio Inter na ci o nal da re vis ta
L’Architecture d’Aujourd Hui e o Prê mio Be ni to Ju -
a rez, do Go ver no do Mé xi co, já em 1965, como a per -
so na li da de la ti no-ame ri ca na que mais con tri bu iu para 
o de sen vol vi men to ar tís ti co no Con ti nen te. Seu Mu -
seu de Arte Con tem po râ nea (MAC) de Ni te rói foi es -
co lhi do por uma pres ti gi a da re vis ta de tu ris mo nor -
te-ame ri ca na como uma das sete ma ra vi lhas do mun -
do mo der no. Exis tem 230 pu bli ca ções so bre sua
obra, em tur co, li ba nês, por tu guês, ale mão, ho lan dês, 
in glês, ja po nês, rus so, ita li a no e fran cês. Seus ser vi -
ços são re qui si ta dos por go ver nos, in di ví du os, en ti da -
des pú bli cas e pri va das de to das as par tes do mun do.

Ten do pri va do do con ví vio de ar tis tas e in te lec -
tu a is do por te de Tom Jo bim, Vil la-Lo bos e Jean-Paul
Sar tre, Ni e me yer era tido, por to dos eles, no mais alto
con ce i to, quer como ar tis ta, quer como fi gu ra hu ma -
na. Seu ami go André Ma u ra ux, por exem plo, con si de -
ra se rem as co lu nas do Pa lá cio da Alvo ra da “o ele -
men to ar qui te tu ral mais im por tan te sur gi do des de as
co lu nas gre gas”. Para o fa mo so his to ri a dor Eric Hobs -
bawn, é “im pos sí vel ima gi nar o Bra sil do sé cu lo XX”
sem Oscar Ni e me yer e pen sar na ar qui te tu ra des se
sé cu lo sem ele”.

Não me nos ex tra or di ná ria é a quan ti da de de
obras em que seu gê nio no tá vel se ma ni fes tou. Em 71 
anos de tra ba lho inin ter rup to, teve mais de 500 pro je -
tos ca ta lo ga dos. Alguns des ta ques são a Pam pu lha,
em Belo Ho ri zon te, um con jun to ar qui te tô ni co co ber to 
de cur vas sen su a is e ines pe ra das, com a igre ja, o
cas si no e a la goa; aqui em Bra sí lia, o Pa lá cio da Alvo -

ra da, o Pa lá cio do Pla nal to, o Con gres so Na ci o nal, o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Pa lá cio da Jus ti ça, o Pa -
lá cio do Ita ma raty, o Pan teão, o Te a tro Na ci o nal, a Ca -
te dral, a Uni ver si da de e o Me mo ri al JK; em Ca ra cas,
o Mu seu de Arte Mo der na; em Nova Ior que, a sede da 
ONU e o Pa vi lhão do Bra sil na Fe i ra Mun di al; em Pa -
ris, as se des da Re na ult, do Par ti do Co mu nis ta Fran -
cês e de seu jor nal, L’Humanité; em Bo bigny, a Bol sa
do Tra ba lho; no Ha vre, o Cen tro Cul tu ral; em Mi lão, o
edi fí cio-sede da Edi to ra Mon da to ri; em Tu rim, o edi fí -
cio de es cri tó ri os da FATA; em Argel, a Uni ver si da de,
o Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros, o Cen tro Cí -
vi co e Admi nis tra ti vo e o Jar dim Zo o ló gi co; em Cons -
tan ti ne, tam bém na Argé lia, a Uni ver si da de; em Ne -
guev, Isra el, o pla no ur ba nís ti co; em Ha va na, a Emba -
i xa da Bra si le i ra; no Lí ba no, o Cen tro Espor ti vo; em
São Pa u lo, o Me mo ri al da Amé ri ca La ti na; no Rio de
Ja ne i ro, o Sam bó dro mo; e, em Ni te rói, o já men ci o na -
do e ma ra vi lho so Mu seu de Arte Con tem po râ nea.

A res pe i to do Mu seu de Ni te rói, vale res sal tar
que, ape sar das du ras crí ti cas so fri das quan do da
apre sen ta ção de seu pro je to, ele já ha via re ce bi do,
até me a dos do ano 2000, mais de 1 mi lhão e 200 mil
vi si tan tes, en tre os qua is 70% es ta vam pi san do num
mu seu pela pri me i ra vez. Acu sa do ini ci al men te de eli -
tis ta, o MAC e seu mi ran te são hoje fre qüen ta dos pelo 
povo.

Tam bém es pan to so é o fato de esse ar tis ta já
ple na men te con sa gra do, de ten tor de uma obra des sa 
mag ni tu de, con ti nu ar, ain da hoje, tra ba lhan do sete
dias por se ma na, doze ho ras por dia, com a ener gia
de um ga ro to.

Di ver sos são os pro je tos a que hoje está de di ca -
do, in clu in do um cen tro cul tu ral em Cu ri ti ba, pla nos
de ex pan são em Bra sí lia e no Par que Ibi ra pu e ra, e –
de en ver ga du ra ain da ma i or – o Ca mi nho Ni e me yer,
em Ni te rói, que pre vê a cons tru ção de nada me nos
que quin ze pré di os, en tre eles um an fi te a tro, um res -
ta u ran te, uma ca pe la, a Ca te dral Me tro po li ta na, o
Tem plo da Igre ja Ba tis ta e a sede da Fun da ção que
leva seu nome. No ex te ri or, es tão sen do cons tru í dos
um gran de au di tó rio na Itá lia e um pré dio de es cri tó ri -
os em Mos cou. É tra ba lho para mais de dez anos e
que, por si só, con sa gra ria qual quer ar qui te to. No
caso do nos so Ni e me yer, tra ta-se de uma pe que na
par ce la de sua obra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para além 
do mo nu men tal ta len to de Oscar Ni e me yer como ar -
qui te to, es cul tor e de se nhis ta, gos ta ria de des ta car,
nes ta ho me na gem que lhe pres to pelo trans cur so de
seu 95° ani ver sá rio, suas ex cep ci o na is qua li da des
como ser hu ma no do ta do de gran de den si da de e de
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ex tre mo sen ti men ta lis mo, in con tor na vel men te pre o -
cu pa do com as in jus ti ças da vida, de sin te res sa do por
di nhe i ro, al tru ís ta, in con for ma do com as de si gual da -
des so ci a is, re ti li ne a men te co e ren te nas con vic ções
po lí ti cas que abra çou qua se oito dé ca das atrás.

Oscar Ni e me yer é, por to dos os seus pre di ca -
dos, um dos gran des vul tos des te País, me re ce dor,
por tan to, das ho me na gens do Se na do da Re pú bli ca
nes ta data tão es pe ci al.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª

será aten di do na for ma re gi men tal.
Srªs e Srs. Se na do res, al guns bra si le i ros ne ces -

si tam ser no me a dos em ba i xa do res para que pos sam
re pre sen tar o Bra sil; para ou tros, isso não se faz ne -
ces sá rio. Rio Bran co, por exem plo, dis tin guiu-se na
di plo ma cia bra si le i ra; Rui Bar bo sa er gueu-se no ex te -
ri or como lu mi nar do Di re i to; Pelé cons tru iu no ex te ri -
or o or gu lho dos bra si le i ros nos es por tes; Oscar Ni e -
me yer é a es te ta da Arqui te tu ra. A sua arte foi con sa -
gra da no mun do in te i ro. Nós mes mos que ha bi ta mos
este ple ná rio so mos be ne fi ciá ri os de seu ta len to e de
sua ge ni a li da de. Por tan to, as ho me na gens que se
pres tam hoje a Oscar Ni e me yer são in te i ra men te me -
re ci das.

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 emi nen te Se na dor Ber -
nar do Ca bral por ces são do Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. 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, que ro cha mar 
este pro nun ci a men to de dis cur so de des pe di da,
ape sar de con si de rá-lo um tan to di fe ren te, eis que
traz no seu bojo a dis tin ção de cer tos ade u ses, pois
há de lhe ser vir de ador no o en gas te eter no da mi -
nha lem bran ça.

Re cor do a épo ca em que che guei ao Par la men -
to, nos idos de 1967, mal sa í do da casa dos 30 anos
de ida de, onde, na Câ ma ra dos De pu ta dos, ao meio
de tan tas fi gu ras no tá ve is, fui es co lhi do Vice-Lí der da
Opo si ção, en tão co man da da pelo mo de lo de ho mem
pú bli co, o sa u do so Má rio Co vas, cujo nome a clas se
po lí ti ca, até hoje, so le tra com res pe i to.

Da pos tu la ção al ti va des sa opo si ção po lí ti ca na
Câ ma ra dos De pu ta dos, em adi ta men to à ação que já 
vi nha con tra ri an do mu i tos in te res ses, mu i tos Par la -
men ta res, den tre os qua is eu pró prio, ti ve ram seus
man da tos ele ti vos cas sa dos e seus di re i tos po lí ti cos

sus pen sos por dez anos, além de ou tras pu ni ções di -
ta das pelo fa mi ge ra do Ato Insti tu ci o nal nº 5, de 13 de
de zem bro de 1968.

No en tan to, não se co nhe ce nin guém que te nha
sido, em al gum tem po, acu sa do por ve ne rar a sua Pá -
tria. Não há ira de in jus tos iden ti fi cá vel com a gló ria.
Os pós te ros se afir mam na se re na su bli ma ção de
seus édi tos mo ra is. O ve re dic to que lou va ou con de na 
qual quer in di vi du a li da de hu ma na se ar ri ma nos las -
tros das pro vas ir re cu sá ve is, e es sas ja ma is fo ram
exi bi das.

Tal per se gui ção mo ti vou a diás po ra que se aba -
teu so bre mu i tos Co le gas – al guns par tin do para o ex -
te ri or, ou tros fi can do con fi na dos aqui mes mo, no seu
tor rão na tal –, es pé cie de pá ri as, sem do cu men to de
iden ti da de, sem tí tu lo de ele i tor, sem per mis são para
abrir con ta nos ban cos ofi ci a is, pro i bi dos de fa zer
con cur so pú bli co ou exer cer qual quer fun ção pú bli ca,
diás po ra essa que, mu i tos anos de po is, ce deu lu gar
ao re en con tro. E o pal co foi a Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te, que, por ser dos tem pos atu a is, dis pen -
so-me de so bre ela te cer co men tá ri os.

Hoje, no nos so País, o gran de tema, o mais mo -
men to so, é o da fome. Sr. Pre si den te, não sei em que
ra zões se ins pi ram os Che fes de Esta do de al gu mas
fal sas de mo cra ci as quan do per mi tem, por omis são, a
mor te de mi lha res de cri an ças. Se não há pe lo tões de
fu zi la men to, a fome se en car re ga de des tru ir essa
pre ci o sa re ser va hu ma na. Note-se, a res pe i to, a do lo -
ro sa ali an ça de po der com essa mes ma fome, pois,
por não que rer com ba tê-la, re ve la-se o seu fi a dor
abrin do bre chas no âm bi to de uma ci vi li za ção.

Os tú mu los de me ni nos as sas si na dos pela fome 
são se pul tu ras sem ins cri ção. Os que, to da via, re gis -
tra mos essa cla mo ro sa su ces são de tra gé di as não
re lu ta mos em com pro var o pa vor que pa re ce anô ni -
mo. São me ni nos que não es ca pa ram aos gol pes da
in jus ti ça so ci al, en cer ra dos, por fim, no se pul cro do
es que ci men to.

A per gun ta pa i ra no ar: por que essa Hu ma ni da -
de de cal ças cur tas e des pro vi da da for tu na está pro i -
bi da de vi ver? Há al gu ma lei des pó ti ca, por cer to, im -
pe din do o exer cí cio de um sa gra do di re i to. Tal dis po si -
ti vo, evi den te men te, ex clui-se das car tas cons ti tu ci o -
na is, mas pre si de e de man da o es pí ri to de ce gos go -
ver nan tes. Ou se ria sim ples lu gar-co mum afir mar-se
que as cri an ças, por lei ina lis tá ve is, caem em des pre -
zo di an te dos que pro mo vem os fes tins pa la ci a nos?
De ou tra par te, se ria vá li do o con ce i to de que na ção
“adul ta” é na ção sem in fân cia?

Por igual, é lí ci to afir mar que a cul pa não cabe
só aos go ver nos, mas tam bém a nós, como par ce la
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da hu ma ni da de, eis que, quan do se fala des ses me ni -
nos fa min tos, des ses me ni nos que a fome não mata –
e os que não mor rem in te gram a fa i xa pro le tá ria, sen -
do pra ti ca men te to dos se du zi dos pelo fan tas ma do
de li to –, é de se in da gar: o que faz o Esta do? Des pre -
za-os e de les se lem bra ape nas na hora de os fa zer
re co lher ao cár ce re, an tô ni mo fi lo só fi co da uni ver si -
da de.

Ao Go ver no que se ins ta la no dia 1º de ja ne i ro
de 2003, de i xo es sas re fle xões.

Per mi tam-me os emi nen tes Co le gas – se ria
des con cer tan te não fazê-lo – que eu dê uma li ge i ra
pa la vra so bre a Re for ma do Ju di ciá rio, cujo tex to se
en con tra nes te ple ná rio para vo ta ção em pri me i ro tur -
no e que, tal vez, não seja o ide al, mas o pos sí vel no
mo men to atu al, a par tir dos qua dros po lí ti cos ins ti tu -
ci o na is.

O ba lan ço que faço é de um tex to que con tém
ins tru men tos efe ti vos e ime di a tos de so lu ção para a
gran de ma i o ria dos pro ble mas do Po der Ju di ciá rio, a
per mi tir que no vas fres tas de luz ilu mi nem os ope ra -
do res do Di re i to e seus dou tri na do res na bus ca de so -
lu ções mo der nas, a par tir de pre mis sas no vas, com o
aban do no de vá ri os dog mas já se pul ta dos pela atu al
prá ti ca do Di re i to.

Te ses, prin cí pi os e so lu ções in con tes tá ve is há
al guns anos de vem ser re li dos com ur gên cia, atu a li -
za dos ou aban do na dos, para não per sis tir mos na uto -
pia do aces so ao Ju di ciá rio ape nas como pres cri ção
cons ti tu ci o nal, que, como prin cí pio fun da men tal, não
so bre vi ve fora das con di ções ide a is de tem pe ra tu ra e
pres são dos mais ri cos es cri tó ri os e ga bi ne tes do
País.

Os ope ra do res do Di re i to ve rão que um Ju di ciá -
rio ágil, efi ci en te, des bu ro cra ti za do e efe ti vo é útil tan -
to para o ju ris di ci o na do quan to para cada um dos se -
to res que atu am nes sa área di re ta ou in di re ta men te.

Isso tudo me leva a crer que, nes ta Re for ma do
Ju di ciá rio, in sul ta do, ofen di do, no i tes em cla ro, fins de 
se ma na des per di ça dos, fé ri as não go za das, tal vez eu 
te nha fe i to uma in gra ta pe re gri na ção, es pé cie de ro -
me i ro de sa pon ta do, pois aca bou fi can do às cla ras,
com as en ge nho sas ma no bras re gi men ta is, para di -
zer o mí ni mo, que, ao in vés de se ele var o per cen tu al
do de ba te de for ma ra ci o nal, fez-se o pior: fi cou re du -
zi da a zero a taxa de res pon sa bi li da de na dis cus são
das pro fun das e pre o cu pan tes ques tões que afli gem
o Ju di ciá rio.

Fe cho pa rên te ses, Sr. Pre si den te, e o faço por -
que este é um mo men to de des pe di da. É hora de con -
clu ir. Ao fazê-lo, ve ri fi co que o ho ri zon te da mi nha vida 

vai se apro xi man do cada vez mais, al can çan do, no di -
zer do fi ló so fo, “a de cre pi tu de do cor po, que con ser va
o de se jo, mas per de a es pe ran ça”. É hora, pois, de jo -
gar fora as even tu a is má go as – se é que elas exis tem
– e cul ti var ape nas as boas lem bran ças. 

Qu e ro des pe dir-me de to dos: do Se na dor go -
ver nis ta – aque le que apóia o Go ver no – e do opo si ci -
o nis ta, sem le var em con ta qual quer ex ces so nas
suas crí ti cas; dos fun ci o ná ri os, do mais gra du a do ao
mais hu mil de; da Con sul to ria Le gis la ti va e, so bre tu do, 
dos le a is com pa nhe i ros do meu ga bi ne te de apo io. 

Con ce dam-me, ain da, a be ne vo lên cia de res -
sal tar que, sen do um ho mem sem ga nân ci as ma te ri a -
is, mas ri ca men te pro vi do de va lo res mo ra is e es pi ri -
tu a is, ja ma is me sub me ti a pres sões de in te res ses
par ti cu la res con tra ri a dos, nem a pres sões de gru pos
in sen sí ve is ao in te res se pú bli co. Não saio, por tan to,
da po lí ti ca como pi o ne i ro do nada, como des bra va dor 
do inú til, uma vez que, no exer cí cio do meu man da to
de Se na dor, nun ca uti li zei o aval da omis são ou con -
ce di a ca u te la do meu si lên cio, pois os que as sim pen -
sam e pro ce dem sen ti rão um dia que a omis são e o
si lên cio fo ram ges tos de co var dia e não me re ce rão o
res pe i to dos seus se me lhan tes ou a com pre en são
dos seus pós te ros, aca ban do por se rem le va dos ao
ca da fal so da opi nião pú bli ca. 

Tam bém não me vi ram os meus ilus tres Co le -
gas Se na do res, em ne nhum ins tan te, par ti ci par como 
con vi va do ban que te da ca lú nia, in jú ria ou di fa ma ção,
re cur sos que ja ma is subs ti tu i rão os ar gu men tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do,
ao iní cio des tas mi nha pa la vras, res sal ta va ser este
um dis cur so de des pe di da, sa bia por an te ci pa ção
que, ao fi nal, te ria que pe dir des cul pas pelo tem po
que a to dos fiz per der e, por igual, re gis trar agra de ci -
men tos pela de fe rên cia da ho me na gem de aqui per -
ma ne ce rem e, quem sabe, pelo pri vi lé gio de al guns
apar tes – já vejo mi cro fo nes le van ta dos –, cir cuns tân -
ci as que am pli am o quan to me va leu o apren di za do
ao lon go des ses oito anos na com pa nhia de V. Exªs.

Qu e ro di ri gir, ao acer car-me do pon to fi nal, uma
pa la vra de pro fun do agra de ci men to ao meu Esta do,
ao ele i tor ama zo nen se que me le vou, pela sua ge ne -
ro si da de e pelo seu voto, à mais alta tri bu na po lí ti ca
do País, o Se na do Fe de ral, e dele me fez man da tá rio
or gu lho so. 

Por der ra de i ro, sin to na pele o que me en si na va
o meu ve lho pai: “Fe liz do ho mem pú bli co que car re ga 
con si go as ci ca tri zes or gu lho sas do de ver cum pri do”.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

25404 Qu in ta-fe i ra 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    15DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª com pra zer. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Ber nar do Ca bral, sa ben do que se ria de se jo de
to dos ho me na ge ar V. Exª, fui o pri me i ro a lhe pe dir um 
apar te. Pela sua es ta tu ra nes te Se na do e na Câ ma ra,
V. Exª é um gi gan te do Par la men to bra si le i ro até o dia
de hoje, sem in ter rup ção e sem des con ti nu i da de al -
gu ma. V. Exª, no exer cí cio do man da to de de pu ta do
ou de se na dor, agi gan tou-se en tre os seus pa res pela 
se ri e da de, pela de di ca ção, pelo es pí ri to de bra si li da -
de e pela de fe sa do seu Esta do e da Re gião Ama zô ni -
ca. V. Exª, mais re cen te men te, des ta cou-se na Pre si -
dên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, na re la to ria da Re for ma Ju di ciá rio. Por tudo
isso, V. Exª foi um gi gan te re co nhe ci do por una ni mi -
da de nes ta Casa. O Bra sil in te i ro re ve ren ci ou seu tra -
ba lho na Cons ti tu in te, que tan tos ca mi nhos abriu nes -
te País. Cum pri men to V. Exª da for ma mais con vic ta e
se gu ra de que es tou fa zen do jus ti ça ao di zer que V.
Exª tem sido um gi gan te nes te Par la men to e, cer ta -
men te, con ti nu a rá sê-lo em ou tras opor tu ni da des, em 
no vos pe río dos que ain da se abri rão para um re pre -
sen tan te da mag ni tu de, da in te li gên cia e do bri lho de
V. Exª – tudo isso ao lado da pri mo ro sa ora tó ria. Por
to das es sas qua li da des, pela hon ra dez e pela éti ca, V. 
Exª me re ce a ho me na gem dos seus pa res e de to dos
os bra si le i ros. Meus cum pri men tos pelo tra ba lho de
V.Exª – tan to pelo tra ba lho mais an ti go como pelo tra -
ba lho mais re cen te – sem ne nhu ma que da de qua li -
da de em re la ção a tudo que V. Exª tem fe i to nes ta
Casa. Meus cum pri men tos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na dor Edi son Lo bão, peço a V.Exª que re gis tre os co -
le gas que es tão me dan do a hon ra do apar te e que, ao
fi nal, con ce da-me um tem po para a de vi da res pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
aten de rá o pe di do de V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o apar te do Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Emi -
nen te Se na dor Ber nar do Ca bral, tal vez nes ta Casa
nin guém te nha acom pa nha do a vida de V.Exª como
eu o fiz. Há qua ren ta e três anos, V. Exª era che fe de
mi nha Casa Ci vil. Jo vem, ain da, foi Se cre tá rio de Se -
gu ran ça, De pu ta do Esta du al e De pu ta do Fe de ral.
Cas sa do pelo AI-5, não ba i xou a ca be ça e ven ceu,
ele gen do-se pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do 
Bra sil. Veio a re de mo cra ti za ção e V. Exª vol tou ao
Ama zo nas ele i to De pu ta do Fe de ral e, pos te ri or men -
te, Se na dor da Re pú bli ca. Du ran te todo esse pe río do

– qua se cin qüen ta anos –, não há uma má cu la na
vida de V.Exª. O Ama zo nas tem uma dí vi da mu i to
gran de com V. Exª pela pro je ção re ce bi da, pelo tra ba -
lho exe cu ta do, pelo con ce i to que V.Exª goza aqui em
Bra sí lia e fora do País. Por tudo isso, acho que o tér -
mi no do man da to de V. Exª é uma per da para o Ama -
zo nas. No fu tu ro, o Ama zo nas vai fa zer uma re fle xão e 
ve ri fi car que o seu ele i to ra do foi pro fun da men te in jus to 
com V. Exª, não com pre en deu o ex tra or di ná rio tra ba -
lho fe i to du ran te toda uma vida pú bli ca. Qu e ro di -
zer-lhe que aqui con ti nu a re mos tra ba lhan do pela nos -
sa ter ra e pela nos sa gen te e que acre di to que V. Exª
con ti nu a rá vi to ri o so. V. Exª não foi der ro ta do: V. Exª foi
ví ti ma. Acre di to que todo o Ama zo nas com pre en de
isso. Pa ra béns por sair da qui de ca be ça er gui da.

O Sr. Jor ge Bor nha u sen (PFL – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do apar te ao Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

O Sr. Jor ge Bor nha u sen (PFL – SC) – Emi nen -
te Se na dor Ber nar do Ca bral, lon ga ami za de nos une
– co me çou há mais de vin te anos, quan do V. Exª de ci -
diu or ga ni zar o Con gres so da OAB em San ta Ca ta ri -
na, mais pre ci sa men te em nos sa ca pi tal. Ali nos co -
nhe ce mos e ali cons tru í mos, em uma de li ca da si tu a -
ção, um con gres so de mo crá ti co, o qual V. Exª pre si diu 
com a sua ha bi li da de, como pre si diu a OAB, com in te -
li gên cia, ca pa ci da de e, so bre tu do, na bus ca da har -
mo nia e dos in te res ses ma i o res da que la en ti da de.
Pos te ri or men te, en con tra mo-nos no Par la men to na ci -
o nal. V. Exª teve a in cum bên cia de ser re la tor de uma
Cons ti tu i ção, o que é mu i to di fí cil em fun ção do con fli -
to de in te res ses. Mu i tas ve zes, quan do algo não sai
de acor do com aqui lo que al guns pen sam, vol tam-se
con tra o Re la tor, que ape nas pro cu ra fa zer va le rem os 
an se i os da ma i o ria, im pri min do, na tu ral men te, a sua
in te li gên cia e o seu co nhe ci men to, como fez V. Exª na
Car ta Mag na des te País. Pos te ri or men te, tive a fe li ci -
da de, como Pre si den te do PFL, de con vi dá-lo para
par ti ci par do nos so Par ti do; par ti ci par na di re ção do
nos so Par ti do, onde V. Exª tem sido um ex tra or di ná rio
com pa nhe i ro, um gran de con se lhe i ro, um há bil ar ti cu -
la dor e, so bre tu do, um ad vo ga do per ma nen te da nos -
sa agre mi a ção. Qu e ro me con gra tu lar com V. Exª ago -
ra, no mo men to em que en cer ra o seu man da to e de i -
xa, como um gran de tra ba lho nes ta Casa, como Re la -
tor no va men te, a Re for ma do Po der Ju di ciá rio – um
belo e ex ce len te tra ba lho, har mo ni o so, fru to da sua
ha bi li da de, da sua ca pa ci da de e da sua in te li gên cia.
Re ce ba, pois, em nome pes so al, como ami go e como
Se na dor, e em nome do Pre si den te, da Pre si dên cia do
seu Par ti do, o nos so abra ço e a nos sa con gra tu la ção.
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O Sr. Anto nio Car los Ju ni or (PFL – BA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

O Sr. Anto nio Car los Ju ni or (PFL – BA) – Se -
na dor Ber nar do Ca bral, quan do aqui che guei nos fins
de maio do ano pas sa do, ti nha a cer te za de que te ria
uma gran de ami za de com V. Exª. O re la ci o na men to
que teve com meu pai aqui no Se na do, e com meu ir -
mão, seu com pa nhe i ro na Cons ti tu in te, já me cri ou
uma sim pa tia por V. Exª. Foi ex tre ma men te gra ti fi can -
te tê-lo como com pa nhe i ro aqui, nes ta Casa e, prin ci -
pal men te, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia. Tive a sua le al da de, a sua ami za de e a sua
cum pli ci da de nes se tem po que tra ba lha mos jun tos. E
essa ár dua e im por tan te Re for ma do Ju di ciá rio con -
tou com a sua ex tre ma de di ca ção, com pe tên cia e fô -
le go. V. Exª con tou com a im por tan te co la bo ra ção do
Se na dor Osmar Dias. Pro cu ra mos aju dá-lo, jun ta -
men te com o Se na dor José Fo ga ça e os de ma is
mem bros da Co mis são, no sen ti do de vo tar esse pro -
je to, o que aca bou não acon te cen do por in te res ses
ou tros, ge ran do uma frus tra ção em to dos nós. Mas
esse é só um dos pon tos do seu in ve já vel cur rí cu lo:
ad vo ga do há 50 anos; Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú -
bli ca, Se cre tá rio de Esta do do Inte ri or e Jus ti ça, e
Che fe da Casa Ci vil do Esta do do Ama zo nas; De pu ta -
do Esta du al e Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça da Assem bléia do Ama zo nas; De pu ta do 
Fe de ral pelo Ama zo nas, cas sa do em 1969; mem bro
nato e Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil; De pu ta do-Cons ti tu in te; Re la tor da Co mis são de
Sis te ma ti za ção; Re la tor-Ge ral da Assem bléia Na ci o -
nal Cons ti tu in te de 1988; Pre si den te da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res da Câ ma ra dos De pu ta dos em
1989; Mi nis tro da Jus ti ça em 1990. Ele i to para o Se -
na do como o mais vo ta do do Ama zo nas, pre si diu a
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to de Tí tu los Pú bli -
cos e, atu al men te, é o gran de Pre si den te da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do e 
o Re la tor da PEC nº 29, a qual gos ta ría mos, re pi to,
que ti ves se sido vo ta da. Se rei eter na men te gra to a V.
Exª por tudo que apren di, não só na le al da de e na
ami za de, mas tam bém na ma ne i ra de como me con -
du zir nes ta Casa. Mu i to obri ga do.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

 O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor Ber nar do Ca bral, se rei bre ve, uma bre vi da -

de que irá me pri var de di zer tudo o que gos ta ria de V.
Exª. Assim como o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, tive o
pri vi lé gio de co nhe cê-lo quan do Pre fe i to de For ta le za. 
V. Exª, na con di ção de Pre si den te da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil, ali com pa re cia para pro mo ver
um des ses even tos que a Ordem re a li za re gu lar men -
te – e to dos na que le mo men to de li ca do em que vi vía -
mos – des ti na dos a ter uma gran de re per cus são po lí -
ti ca. A par tir dali, aca ba mos ci men tan do uma ami za -
de só li da que foi te ci da por um ami go co mum, o gran -
de ad vo ga do Sér gio Fer raz. De po is nos en con tra mos
na Assem bléia Cons ti tu in te, quan do V. Exª, jun to com
o Pre si den te Ulysses Gu i ma rães – pos so di zer – fo -
ram os dois pi la res fun da men ta is para que fi zés se -
mos aque la tra ves sia em que to dos os an se i os de mo -
crá ti cos, to das as de man das con flu íam para lá, em
uma gran de ex pec ta ti va da so ci e da de bra si le i ra. Che -
gar mos ao fim da que le tra ba lho já foi uma fa ça nha, e
to dos cre di ta mos gran de par te do êxi to a V. Exª. Mas
gos ta ria de des ta car aqui, no pla no pes so al, o ca rá ter
de V. Exª, a ma ne i ra como se re la ci o na com os co le -
gas, a sua fi dal guia, a lha ne za de tra to, a ma ne i ra dis -
cre ta com que se con duz. E, no pla no po lí ti co, duas
le al da des às qua is V. Exª tem-se man ti do fiel, tem
con ser va do ao lon go de toda a sua vida pú bli ca: a le -
al da de à Jus ti ça, aos prin cí pi os, aos pos tu la dos, aos
va lo res da Jus ti ça, no sen ti do mais am plo que pos sa -
mos que rer dar a essa pa la vra; e a le al da de ao seu
Esta do. V. Exª, que é nor mal men te um ho mem mu i to
tran qüi lo, pou cas ve zes per dia a se re ni da de e ge ral -
men te o fa zia quan do via que se aten ta va con tra os
in te res ses do seu Esta do. Isso, para mim, tem um va -
lor mu i to im por tan te, por que ten do se man ti do fiel a
es ses dois com pro mis sos que nor te a ram e que ba li -
za ram a sua ati vi da de po lí ti ca, tem cum pri do re al -
men te com o seu pa pel, com o seu des ti no de ho mem 
pú bli co. E V. Exª é uma alma ge ne ro sa, que aco lhe es -
ses re ve zes como con se qüên ci as da po lí ti ca, da vida
pú bli ca. Uma das ca rac te rís ti cas da de mo cra cia é a
in cer te za. E nós que so mos po lí ti cos, que dis pu ta mos 
ele i ções, que te mos um man da to, de ve mos com pre -
en der essa vo lu bi li da de da opi nião pú bli ca, o exer cí -
cio le gí ti mo que o ele i tor tem de es co lher os seus re -
pre sen tan tes. E V. Exª não se aba te com isso, por que
vai sair da qui com o cer ti fi ca do de que se con du ziu no 
Se na do, como em ou tras fun ções que ocu pou, de
ma ne i ra cor re ta, com uma pos tu ra à al tu ra do ca rá ter
e da for ma ção ju rí di ca e po lí ti ca que V. Exª tem. Então,
leve o nos so abra ço e este de po i men to sin ge lo, mas
que se com ple men ta com os que já fo ram ofe re ci dos e
com ou tros que vi rão. Qu e ro des ta car como o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no foi fe liz no seu apar te. Nós to dos
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po de ría mos ter fe i to coro com S. Exª, para não to mar -
mos tan to tem po e, tal vez, pou par mos V. Exª da emo -
ção que lhe aco me te nes te mo men to. Leve o nos so
abra ço, a nos sa ami za de, o nos so re co nhe ci men to e
sa i ba que o País fica a de ver mu i to a V. Exª. Pou cos
são os re la to res de uma Cons ti tu in te, e V. Exª leva
esse ga lar dão – tal vez como a su pre ma con quis ta da
sua vida pú bli ca –, ten do-se ha vi do bem na fun ção. É
isso que que re mos di zer, em nome dos ce a ren ses,
pois V. Exª teve sen si bi li da de para as ques tões re gi o -
na is, foi um re la tor dig no des se pro ces so de in te gra -
ção da Pá tria bra si le i ra, ob ten do, com a Cons ti tu i ção
de 1988, a ce le bra ção de um gran de pac to. Mu i to
obri ga do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço, com pra zer, o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, V. Exª co lo cou como pon to ini ci -
al do seu pro nun ci a men to a pri o ri da de do novo Pre si -
den te, Luiz Iná cio Lula da Sil va, de com ba ter a fome e 
a mi sé ria nes te País, ex pres san do a sua con cor dân -
cia com esse ob je ti vo ma i or, que to dos aguar da mos,
com a cer te za de que será em pre en di do e bem-su ce -
di do pelo novo Go ver no. V. Exª fa lou so bre a re for ma
do Ju di ciá rio, tema a que se de di cou in ten sa men te,
so bre tu do nos úl ti mos me ses – e so mos tes te mu nhas 
dis so. Nas úl ti mas se ma nas, como V. Exª bem sabe,
ti ve mos al gu mas di ver gên ci as so bre as pec tos da re -
for ma do Ju di ciá rio, mas, como Lí der do PT e do Blo -
co de Opo si ção, que ro di zer que, ao lon go des ses oito 
anos, apren de mos com V. Exª, so bre tu do com re la -
ção a sua for ma de agir e di a lo gar com cada um dos
Se na do res, in clu si ve com os Se na do res do Par ti do
dos Tra ba lha do res e co mi go pró prio. Sem pre tive em
V. Exª um exem plo de como con du zir um diá lo go
cons tru ti vo. Na ma i or par te das ve zes, Se na dor Ber -
nar do Ca bral, vo ta mos jun tos ma té ri as nes te ple ná rio 
e, tan tas ve zes, V. Exª deu seu apo io às pro po si ções
por mim de fen di das. Qu e ro agra de cer por es ses ges -
tos de V. Exª e por tudo aqui lo que apren di com o seu
tra ba lho, que me re ce o nos so res pe i to e apo io. Mu i to
obri ga do.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o emi nen te Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Sr. Pre si den -
te, per mi ta-me que brar a re gra e fa lar de pé. Qu e ro
pres tar uma gran de ho me na gem a um gran de bra si le -

i ro, a uma pes soa que apren di a ad mi rar ao lon go de
mi nha vida. Falo com a mes ma emo ção do nos so Co -
le ga Antô nio Car los Jú ni or. É uma des pe di da, é um
mo men to de tris te za, é o mo men to em que o nos so
can ci o ne i ro, Almir Sa ter, dis se com mu i ta pro pri e da -
de: “Todo mun do ama um dia, todo mun do cho ra. Um
dia, a gen te che ga; nou tro dia, a gen te vai em bo ra”. É
com um mis to de tris te za e de ale gria que hoje as su -
mo es sas pa la vras. Ale gria por toda a con vi vên cia
que ti ve mos ao seu lado, ale gria pelo apren di za do,
ale gria por ouvi-lo den tro da ex pres são ver da de i ra de
quem co nhe ce a Cons ti tu i ção, de quem co nhe ce as
re gras, de quem co nhe ce o Se na do, é ín te gro e é um
gran de ora dor. Lem bro-me de que, pou co tem po de -
po is que V. Exª foi cas sa do, pas se an do pela rua, ja -
ma is po de ria ima gi nar que o já fa mo so Ber nar do Ca -
bral me co nhe ces se. E V. Exª me cha mou pelo nome:
“Lind berg, con ti nue com a luta pelo di re i to de voto em
Bra sí lia. É uma ques tão de tem po”. Gu ar dei es sas pa -
la vras e le va mos nos sa pro pos ta a fren te. Hoje, Bra sí -
lia vota. Qu e ro tam bém sa u dá-lo com ale gria pelo bri -
lhan tis mo de sua in te li gên cia. Qu e ro brin dá-lo pe los
car gos que V. Exª ocu pou no Ama zo nas e que fo ram
ci ta dos aqui, como a pre si dên cia da OAB, exer ci da
em um mo men to di fí cil da his tó ria do Bra sil em que o
País pas sa va por uma re vo lu ção, e V. Exª, na sua au -
ten ti ci da de, sem pre fa la va a ver da de com aus te ri da -
de e mu i ta co ra gem. Lem bro-me de um fato mu i to im -
por tan te: V. Exª foi Re la tor da Co mis são Par la men tar
da Cons ti tu in te de 1988 e, por duas ve zes, foi Pre si -
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Cre io
que não exis ta no nos so País ou tro po lí ti co que te nha
al can ça do, por duas ve zes, car go de ta ma nha im por -
tân cia, di ri gin do e es cre ven do um rumo para a de mo -
cra cia do Bra sil. Não que ro me es ten der mu i to, ami go
Se na dor, mas en cer ro este apar te com os ver sos do
gran de po e ta e jor na lis ta Fer nan do Sa bi no, que re tra -
tam fi el men te a sua vida:

De tudo, fi ca ram três co i sas:

A cer te za de que es ta mos sem pre co -
me çan do,

A cer te za de que é pre ci so con ti nu ar e
A cer te za de que so mos in ter rom pi dos 

an tes de ter mi nar.
Faça da in ter rup ção um ca mi nho,
Da que da, um pas so de dan ça,
Do medo, uma es ca da,
Do so nho, uma pon te,
E da pro cu ra, um en con tro.
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Só la men ta mos por V. Exª não ter con se gui do
de i xar um mar co im por tan te na his tó ria do País: o
tér mi no da re for ma ju di ciá ria. Mu i to la men to a in gra -
ti dão da que les que não com pre en de ram. Mu i to obri -
ga do, vá com Deus, seja fe liz. Em bre ve, V. Exª es ta -
rá de vol ta.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, o Se na dor Gil ber to Mes tri nho
dis se que o Ama zo nas per de. Digo que a Ama zô nia e
tam bém o Bra sil per dem uma gran de fi gu ra no Se na -
do Fe de ral. Eu, par ti cu lar men te, tive a opor tu ni da de
de con vi ver com V. Exª na Cons ti tu in te e apren di mu i -
to não só com seu sa ber ju rí di co, mas tam bém com a
ca pa ci da de que V. Exª teve de sa ber cos tu rar tan tos
in te res ses e tan tas idéi as di ver gen tes num pro je to
que, ao fim, deu pra ti ca men te a to dos a sa tis fa ção de
ter aten di do, se não no todo, em gran de par te, àqui lo
que fo ram de fen der na que la Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te. Eu, par ti cu lar men te, além de ou tros te -
mas, ti nha como pon to má xi mo a luta pela trans for -
ma ção do meu Ter ri tó rio Fe de ral de Ro ra i ma em
Esta do mem bro da Fe de ra ção. V. Exª sou be con du zir
e aco lher o an se io de to dos os De pu ta dos Fe de ra is
de Ro ra i ma e do Ama pá, trans for man do, por tan to,
aque les ter ri tó ri os da que la fi gu ra es drú xu la de es pé -
cie de au tar quia fe de ral em Esta dos mem bros da Fe -
de ra ção, dan do aos seus ha bi tan tes a con di ção de ci -
da dãos bra si le i ros por in te i ro. No Se na do Fe de ral não 
foi di fe ren te. V. Exª se de di cou de cor po e alma a vá ri -
as ta re fas, mas prin ci pal men te à ta re fa da re for ma do
Ju di ciá rio, que pas sou oito anos na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Aqui, ne nhu ma crí ti ca ao tra ba lho da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, que é mu i to di fe ren te do nos so,
mas, em ape nas dois anos, V. Exª sou be dar ce le ri da -
de a esse tra ba lho e, ou vin do todo mun do, como V.
Exª já teve opor tu ni da de de di zer des sa tri bu na, e
indo pra ti ca men te a to dos os Esta dos bra si le i ros par -
ti ci par de se mi ná ri os e de ba tes, con clu iu um tra ba lho
que, como bem dis se V. Exª, se não é per fe i to, com
cer te za, é o que se pôde fa zer para este mo men to da
his tó ria bra si le i ra. Em ape nas dois anos, V. Exª con se -
guiu con clu ir a pro pos ta de re for ma do Ju di ciá rio, e
tal vez esse tra ba lho lhe te nha cus ta do a re e le i ção,
exa ta men te por que pri vou da sua pre sen ça na cam -
pa nha, ba se a da no cor po-a-cor po na sua base ele i to -
ral no Ama zo nas. Esse seu tra ba lho não será es que -
ci do pe los bra si le i ros, e te nho cer te za de que será re -
co nhe ci da pe los ama zo nen ses a in jus ti ça co me ti da

com V. Exª por sua não re e le i ção. Os gran des ho mens 
sa bem – as sim como V. Exª – atra ves sar es ses mo -
men tos. V. Exª de i xa para to dos nós um exem plo de
com pe tên cia, de se re ni da de e de ho nes ti da de no tra -
ba lho. Pa ra béns, que ro es tar sem pre ao seu lado
onde es ti ver.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do um apar te a V. Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, pro cu ra rei ser bre ve, de modo a não 
pre ju di car o em pe nho de to dos os com pa nhe i ros que
tam bém pre ten dem apar te ar V. Exª, para ma ni fes tar
re co nhe ci men to por seu tra ba lho e por sua de di ca ção 
à ca u sa pú bli ca, do Esta do do Ama zo nas e de nos so
País. Mas não po de ria fal tar o meu tes te mu nho, a pa -
la vra de quem se or gu lha de ter tido uma lon ga con vi -
vên cia com V. Exª. Qu an do mo rei em Ma na us, es tu dei 
no Co lé gio D. Bos co e no ve lho Gi ná sio Ama zo nen se
– e foi lá que o co nhe ci. V. Exª era aca dê mi co de Di re i -
to, par ti ci pa va da vida pú bli ca no Esta do do Ama zo -
nas e já se con sa gra va como um dos me lho res ora do -
res da que la épo ca, des ta que em que se man tém até
hoje. To dos nós re co nhe ce mos que V. Exª gal gou po -
si ções des ta ca das na vida pú bli ca do País gra ças à
sua cor re ção éti ca, gra ças ao seu pre pa ro in te lec tu al
e gra ças tam bém à sua ora tó ria. Por tan to, não me
ani mo a apre sen tar-lhe con gra tu la ções, pois pen so
que de ve mos é la men tar a per da, pelo Se na do, de
uma fi gu ra pro e mi nen te como V. Exª, um ho mem que
pres tou tão gran des e as si na la dos ser vi ços a este
País, como re la tor da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu -
in te, como re la tor da Re for ma do Ju di ciá rio e de tan -
tos ou tros pro je tos im por tan tes, que tra mi ta ram tan to
na Câ ma ra dos De pu ta dos como no Se na do Fe de ral.
Ace i te, por tan to, a so li da ri e da de de um com pa nhe i ro
que, como V. Exª, de i xou de ser re e le i to nas úl ti mas
ele i ções. Re ce ba meus sin ce ros cum pri men tos, pelo
mag ní fi co pro nun ci a men to de des pe di da com que,
nes ta tar de, ilu mi na o ple ná rio do Se na do Fe de ral.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Ber nar do Ca bral, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
com mu i to pra zer.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Ber nar do Ca bral, per mi ta-me a Casa pro cla mar que
V. Exª é o ma i or de to dos nós. Nin guém o ex ce de em
lu ci dez, in te li gên cia, ta len to e hon ra dez. V. Exª é um
exem plo para to dos os bra si le i ros nes ta Na ção sem -
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pre afli ta di an te de seu fu tu ro. V. Exª só nos de i xa uma
so lu ção: avan çar sem pre, con tra to dos os ris cos. Re i -
te ro que o Bra sil é um País de si gual e in jus to. A sua
luta será sem pre in co mum, mas por ser ins ti gan te
atrai, en vol ve, tor na-se pra ze ro sa, tan to mais que aos 
obs ti na dos e aos éti cos não lhes fal ta o dom do re co -
me ço. V. Exª há de ter o pra zer, que para nós é uma
hon ra, de não per der o con ta to co nos co, com esta
Casa. O bri lho da sua in te li gên cia não foi cor res pon di -
do pela de ci são do povo do seu Esta do, mas a in te li -
gên cia bra si le i ra, de pon ta a pon ta, apon ta V. Exª
como um dos ho mens pú bli cos mais hon ra dos des te
País.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Qu e ro
que V. Exª leve para sua es po sa, para o seu Esta do,
para o Rio de Ja ne i ro, se V. Exª trans fe rir-se para
aque la Ca pi tal, a nos sa pa la vra de so li da ri e da de, de
res pe i to e de con si de ra ção ao seu des ti no, que é o
me lhor de to dos nós. Mu i to obri ga do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Con ce de-me
V. Exª um apar te, Se na dor Ber nar do Ca bral?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Amir Lan do, com mu i to 
pra zer.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Ber nar do Ca bral, 1982 – Con gres so Na ci o nal de
Advo ga dos, Flo ri a nó po lis. V. Exª pre si din do a Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil. V. Exª era gran de, res pe i ta -
do, sa u da do por to dos os ad vo ga dos do Bra sil como
gran de Pre si den te. Não era Se na dor, não era De pu ta -
do. Ser gran de não de pen de ne ces sa ri a men te do
exer cí cio de um car go po lí ti co. V. Exª o era, foi como
De pu ta do e Se na dor e será, com ab so lu ta cer te za,
ago ra, de po is de de i xar esta Casa. Mas, da que le mo -
men to, lem bro-me de um en con tro fru tu o so, o te má rio 
era “Jus ti ça So ci al.” Des fi la ram ali os cé re bros des te
país, dos qua is des ta ca rei três: Gof fre do da Sil va Tel -
les Jú ni or – Jus ti ça So ci al e Li ber da des Con cre tas;
Mi guel Re a le Jú ni or – Jus ti ça So ci al e Par ti ci pa ção
Po lí ti ca; e o gran de e ines que cí vel Bar bo sa Lima So -
bri nho – Jus ti ça So ci al e a Impren sa. Aí, Jus ti ça So ci -
al e Re for ma Agrá ria; Jus ti ça So ci al e Ha bi ta ção.
Enfim, dis cu ti mos ali um pro je to de país. Eu, mo des -
ta men te, re pre sen tan do o meu Esta do de Ron dô nia,
tive a opor tu ni da de de co nhe cer V. Exª pes so al men te
e, da que le mo men to em di an te, pude nu trir uma pro -
fun da ad mi ra ção pela hi gi dez de pos tu ra e pela pre o -
cu pa ção so ci al que hoje per me ia o dis cur so de V. Exª
e que guar da a co e rên cia da que le en con tro de 1982,

em que se mos tra va o qua dro do lo ro so e dra má ti co
da po pu la ção bra si le i ra, dos ex clu í dos, e que hoje
ain da es tão aí a exi gir de nós uma res pos ta. E, no
meio de apla u sos e de emo ção, na que le dis cur so de
des pe di da, lem bra V. Exª Pa ga ni ni, quan do as cor das
se rom pe ram e, por fim, exe cu tou, com aqui lo que era
pró prio do gran de gê nio, ape nas com uma cor da, que
era a cor da do co ra ção, como ele dis se. É isto que V.
Exª hoje re ce be de nós: essa ma ni fes ta ção do co ra -
ção, de ca ri nho, de res pe i to, de ad mi ra ção ao ju ris ta
emé ri to, ao pro fes sor ho no rá rio e, so bre tu do, ao pa ra -
dig ma de Par la men tar. Co nhe ci V. Exª mais de per to
tam bém na Cons ti tu in te como Re la tor-Ge ral e pude,
mais uma vez, con fir mar a gran de za e o amor à pá -
tria, à ca u sa so ci al e, so bre tu do, à jus ti ça. V. Exª não
sai do Se na do. As idéi as, o ide al e, so bre tu do, a de vo -
ção à jus ti ça hão de nos dar li ção, a cada dia, a cada
mo men to, por que – re pi to – V. Exª foi o pa ra dig ma que 
há de ins pi rar to dos nós na ação par la men tar.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Antes de V. Exª fa zer qual quer ad ver tên cia, Sr. Pre si -
den te...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Adver -
tên cia, não.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – (...)
ao ora dor. Eu que ria di zer a V. Exª que so li ci tei ao Se -
na dor Edi son Lo bão, an tes que V. Exª me des se a
hon ra de es tar pre sen te, que pu des se res pon der a to -
dos os Co le gas. Espe ro que V. Exª, ao fi nal, ga ran -
ta-me esse pri vi lé gio para que eu pos sa ser mais cur -
to nos agra de ci men tos, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço às
Srªs. e aos Srs. Se na do res que pe di rão apar tes que o
fa çam no pra zo de dois mi nu tos. Des se modo, te re -
mos opor tu ni da de de ou vir a to dos e ain da a res pos ta
do Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – E a
pa la vra fi nal do Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sem dú -
vi da.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Ber -
nar do Ca bral, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Pois 
não, Exª.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Sr. Pre si den -
te, Srªs. e Srs. Se na do res, Se na dor Ber nar do Ca bral,
não pre ci so mais do que dois mi nu tos para ma ni fes tar 
a mi nha opi nião so bre Ber nar do Ca bral. Meu ami go
Ber nar do Ca bral, eu es ta va aqui ven do V. Exª fa lar,
ou vin do os apar tes e lem bran do-me, não sei se V. Exª 
se lem bra, não faz mu i to tem po, do mo men to mais im -
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por tan te que vivi no Con gres so Na ci o nal nes se meu
se gun do man da to de Se na dor. Foi uma re u nião im -
por tan te da CCJ. Lem bro-me com mu i to or gu lho da
Mesa que eu pre si dia – eu era Pre si den te da CCJ – e
es ta va a meu lado o Pre si den te da Câ ma ra e o Pre si -
den te do Se na do. De um lado e do ou tro os Pre si den -
tes do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, do Su pe ri or Tri bu nal 
de Jus ti ça, do STM, do Tri bu nal de Con tas da União,
do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho e o Pro cu ra dor–Ge -
ral da Re pú bli ca. Como eu me sen ti im por tan te na -
que le dia, Se na dor Ber nar do Ca bral! Foi um mo men -
to im por tan te da mi nha vida, só que aque le mo men to
não era meu; era seu. Era a re u nião de apo si ção do
re tra to do ex-Pre si den te da CCJ, Ber nar do Ca bral, e
aque las fi gu ras es ta vam lá pelo pres tí gio de Ber nar do 
Ca bral, não era de José Agri pi no nem da CCJ, era de
Ber nar do Ca bral. V. Exª en se jou-me esse mo men to
im por tan te na vida par la men tar. Logo de po is, che ga -
va ao Se na do o Pro je to de Re for ma do Ju di ciá rio. Eu
pre si dia a CCJ e pre ci sa va de sig nar um Re la tor. Foi a
ta re fa mais fá cil da mi nha vida. Eu não ti nha ne nhu ma 
ou tra es co lha para ser per fe i to e aca ba do se não es -
co lher Ber nar do Ca bral, a quem, com mu i ta hon ra,
en tre guei a ta re fa de re la tar o Pro je to da Re for ma do
Ju di ciá rio, que cri ou uma gran de ex pec ta ti va no Bra sil 
e que pre ci sa ser bem com pre en di da. Essa re for ma
não re sol ve rá a ques tão da agi li da de do Ju di ciá rio no
Bra sil, mas, sim, a re for ma pro ces su al. V. Exª é mu i to
cons ci en te dis so, pois tra ba lhou no sen ti do de aper fe -
i ço ar o que era pos sí vel e es ta va con ti do na Re for ma
do Ju di ciá rio. Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª está
fa zen do o que se cos tu ma cha mar de dis cur so de
des pe di da. Com pa nhe i ro Ber nar do Ca bral, em nome
do Par ti do da Fren te Li be ral, a que per ten ce mos, ma -
ni fes to o meu pen sa men to: se eu fos se ama zo nen se,
se ria um ho mem mu i to or gu lho so do meu con ter râ -
neo, que foi Pre si den te da OAB, Re la tor da Cons ti tu -
in te, um ho mem sem nó doa no com por ta men to éti co
e mo ral, ami go dos ami gos e afá vel na con vi vên cia.
Esse é o sen ti men to dos seus com pa nhe i ros do Par ti -
do da Fren te Li be ral, que que rem con ti nu ar ven do V.
Exª nas re u niões de Exe cu ti va. Se na dor Ber nar do
Ca bral, o Se na dor Lind berg Cury fa lou em che gar e
sair. Um ho mem de sua es ta tu ra não vai em bo ra, por -
que V. Exª che gou para fi car, lem bra do pela sua com -
pe tên cia de Re la tor da Cons ti tu in te e Pre si den te da
OAB, de cen te e pro bo na con vi vên cia com seus ami -
gos, dos pa re ce res bri lhan tes a cul mi nar com o pa re -
cer so bre a Re for ma do Ju di ciá rio, que se gu ra men te
será apro va da e, sem dú vi da, le va rá a mar ca de Ber -
nar do Ca bral. Que Deus o pro te ja, Se na dor.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Ber nar do Ca bral, quan do V. Exª co me çou a fa -
lar, afir man do que se es ta va des pe din do de seus Co -
le gas, fi quei pen san do na di men são da sua pes soa.
No Se na do Fe de ral, V. Exª foi um dos Se na do res mais 
tra ba lha do res que co nhe ci. Con si de ro que a pes soa
tra ba lha do ra tem uma das mais im por tan tes qua li da -
des em qual quer ci da dão. V. Exª de sem pe nhou bem
os man da tos que re ce beu du ran te a vida como ad vo -
ga do e po lí ti co. A po pu la ção que lhe deu es ses man -
da tos no Con gres so Na ci o nal foi bem aten di da. V. Exª,
que foi bom Se na dor e um ho mem pú bli co de bem,
dis se que es ta va che gan do ao ho ri zon te da vida. O
que pen so e de se jo é que con ti nue a tra ba lhar onde
es ti ver, em qual quer tem po, que será mu i to útil à co le -
ti vi da de bra si le i ra. O seu exem plo e sua com pe tên cia
são mar cos que de ve mos se guir. De i xo-lhe meu abra -
ço e fe li ci da des nes sa nova par te de sua vida.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Com a pa la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Ber nar do Ca bral, que ro de i xar re gis -
tra dos os meus cum pri men tos e di zer que um dos
mo men tos mais im por tan tes da mi nha vida foi quan -
do saí da Câ ma ra Mu ni ci pal de Cu i a bá para a Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Tal vez V. Exª não se re -
cor de, mas fui o úni co Cons ti tu in te que não to mou
pos se no dia da pos se, por que ha via uma ele i ção em
que meu Par ti do pre ci sa va de meu voto em Cu i a bá na 
ele i ção da Câ ma ra Mu ni ci pal, e mi nha fa mí lia toda
aqui, que ren do que eu to mas se pos se. Fi quei, por tan -
to, di vi di do en tre mi nha fa mí lia e meu de ver par ti dá rio. 
Então, re cor ri à sa be do ria ju rí di ca de V. Exª: “Pos so
to mar pos se? Pos so to mar pos se de po is?” E V. Exª
res pon deu: “Vá tran qüi lo, de fen da o seu Par ti do”, que, 
por si nal, era o nos so – era o ve lho MDB. Fui e vo tei
na Câ ma ra Mu ni ci pal. To mei pos se aqui um dia de po -
is, com a ga ran tia ju rí di ca de V. Ex.ª de que não ha ve -
ria ne nhum pro ble ma, como de fato não hou ve. De po -
is tive a opor tu ni da de de de fen dê-lo para que fos se o
nos so Re la tor da Cons ti tu in te. To das as ve zes que me 
di ri gi a V. Exª, sem pre lhe cum pri men tei como Ber nar -
do Ca bral. Não sei onde V. Exª foi ma i or: se como Pre -
si den te da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, ami go de 
um dos ma i o res ami gos meus, o nos so po e ta ma i or
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Be ne di to San ta na da Sil va Fre i re, Pre si den te da
Ordem no meu Esta do de Mato Gros so; ou se como
Re la tor da Cons ti tu in te; ou se, ago ra, como Se na dor
da Re pú bli ca, pro du zin do um do cu men to com o qual,
mes mo que pos sa ne ces si tar de al guns ajus tes, a his -
tó ria lhe fará jus ti ça e vai as se gu rar a V. Exª uma enor -
me par ti ci pa ção na Re for ma do Ju di ciá rio. Te nho a
mais ab so lu ta con vic ção de que a re for ma que aqui
re a li za mos será apro va da e, seja lá quan do for apro -
va da, nela es ta rão as im pres sões di gi ta is do Se na dor
Ber nar do Ca bral. Não co nhe ço ne nhum gran de ho -
mem pú bli co que não te nha so fri do um re vés ele i to ral. 
V. Ex.ª é um gran de ho mem pú bli co que so freu, nes te
mo men to, um re vés ele i to ral. Mas a his tó ria lhe fará
jus ti ça. Pa ra béns pela sua vida pú bli ca, Se na dor Ber -
nar do Ca bral.

O  Sr.  Oli vir  Ga bar do  (Blo co/PSDB  –  PR)  –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Oli vir Ga bar do.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Blo co/PSDB – PR) – Emi -
nen te Se na dor Ber nar do Ca bral, não po de ria me fur -
tar ao gra to de ver de, nes ta opor tu ni da de, tes te mu -
nhar mi nha ad mi ra ção por V. Ex.ª, meu es pe ci al apre -
ço nes ses pou cos dias que aqui te nho con vi vi do com
os emi nen tes Se na do res, em es pe ci al com V. Ex.ª na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Nes se cur to es -
pa ço de tem po, pude adu zir à mi nha vida mais um
ami go. Como di zia meu fa le ci do pai, nes ta vida, o ho -
mem deve gran je ar ami za des, por que de ami za des é
que vi ve mos. Pelo tra ta men to que me dis pen sou e
pela ma ne i ra como re ce beu este seu com pa nhe i ro na 
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, pos so di zer da
sua fi dal guia, e do res pe i to e ad mi ra ção que nu tro por
V. Exª por me ter re ce bi do como um ir mão na Co mis -
são que pre si de. Qu e ro des ta car que em bo ra o co -
nhe ça pes so al men te há pou cos dias, ad mi ro-o de
lon ga data, pelo seu tra ba lho na Cons ti tu in te, pelo
seu tra ba lho aqui no Se na do, em es pe ci al na Re for -
ma do Ju di ciá rio, mas prin ci pal men te pelo ex tra or di -
ná rio tra ba lho, pela pro du ção ci en tí fi co-ju rí di ca que
pro du ziu na sua vida. Isto nos leva, nes te mo men to,
a pres tar a V. Exª, como to dos es tão pres tan do, a
mais ele va da e pro fun da ho me na gem e de se jar vo tos
de mu i to su ces so na sua vida po lí ti ca fu tu ra. Mu i to
obri ga do.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Se na dor Ber -
nar do Ca bral, li de ran ças como V. Exª não se des pe -
dem da vida pú bli ca, por que de i xam exem plos. O Se -
na do Fe de ral fi ca rá mar ca do com a pre sen ça de um
lí der, de um re fe ren ci al po lí ti co do País. Con fes so que
eu já acom pa nha va, lá em Per nam bu co, há mu i to
tem po, a car re i ra po lí ti ca de V. Exª e ima gi na va se um
dia eu te ria o pri vi lé gio de con vi ver e de apren der com 
um par la men tar como o De pu ta do Ber nar do Ca bral.
Pas sou o tem po, Deus me aju dou e o povo de Per -
nam bu co me ele geu Se na dor em 1994, con ce den -
do-me, as sim, a opor tu ni da de de es tar aqui e ser o
que so nhei: um apren diz, sem pre apren diz, do Se na -
dor Ber nar do Ca bral. Por tan to, quan do V. Exª pro nun -
cia seu dis cur so como se fos se de des pe di da, e o
Bra sil in te i ro o acom pa nha pela TV Se na do e vê o
Ple ná rio qua se todo pre sen te a fim de ho me na geá-lo, 
ima gi no que o Se na dor Ber nar do Ca bral será sem pre 
lem bra do por aque les que vi rão se sen tar nes tas ca -
de i ras como se na do res da Re pú bli ca. De i xa rei o Se -
na do Fe de ral jun ta men te com V. Exª no pró xi mo dia
30 de ja ne i ro. Mas sa i rei or gu lho so por po der di zer
aos meus fi lhos, aos meus ne tos, à mi nha fa mí lia, que 
fui co le ga de um dos ma i o res bra si le i ros, que é o Se -
na dor Ber nar do Ca bral.

O  Sr.  Ju vên cio  da  Fon se ca  (PMDB – MS) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Ber nar do Ca bral, vou me jun tar aos pro nun -
ci a men tos nes te mo men to emo ci o nan te do Se na do
Fe de ral, para di zer a V. Exª que gran des ho mens não
pas sam nem per dem es pe ran ças. Suas idéi as, Se na -
dor, são uni ver sa is e in de lé ve is, e esta Casa, para
todo o sem pre, re ve ren ci a rá seu pen sa men to e a sua
fi gu ra de ho mem cul to e se re no cons tru tor da de mo -
cra cia. Ao des pe dir-se, sim bo li ca men te V. Exª de i xa
para esta Casa e para o Bra sil uma con tri bu i ção mu i -
to for te, jus ta men te aque la con tri bu i ção que diz res -
pe i to ao pro ces so ele i to ral des te País, que con sa gra
mu i to mais aque les que ame a lham re cur sos ma te ri -
a is do que aque les que  têm  es pí ri to  ele va do como
V. Exª. V. Exª é um es pí ri to de luz, guia de tan tas
ações nos sas no Se na do e na Na ção bra si le i ra. Nos -
sas ho me na gens e nos sas sa u da des. Te mos cer te za
de que o exem plo de V. Exª e os fru tos do seu tra ba -
lho, tão pre ci o so para to dos nós, de i xa rão mar ca da
esta Casa para todo o sem pre. Mu i to obri ga do.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te?
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, se não es tou equi vo ca do, em
1988, quan do eu era Vice-Go ver na dor de San ta Ca -
ta ri na, o Go ver na dor Pe dro Ivo pe diu-me para ir a São 
Pa u lo re pre sen tar o nos so Esta do em uma ho me na -
gem que se ria pres ta da ao De pu ta do Ber nar do Ca -
bral pe las uni ver si da des co li ga das. Nun ca me es que -
ço da que la épo ca. De lá para cá, não só o Esta do de
San ta Ca ta ri na, como dis se há pou co o Se na dor Jor -
ge Bor nha u sen, mas o Bra sil in te i ro vem ad mi ran do
V. Exª. Para ser bre ve, en dos so o que os co le gas já
ex pu se ram. V. Exª está sa in do. Saio com V. Exª. Tive a
hon ra de aqui che gar e ago ra de da qui sair jun to com
V. Exª. Os exem plos de mes tre fi cam para ser se gui -
dos. E o que eu já tive a hon ra de di zer hoje na Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça fica re a fir ma do nes te
mo men to. A pre sen ça de V. Exª será sem pre lem bra -
da. E os en si na men tos de V. Exª, sem dú vi da, fi ca rão
para o Bra sil. Meus cum pri men tos.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, de se jo ma ni fes tar meu sin ce ro re -
co nhe ci men to e mi nha ad mi ra ção pela tra je tó ria po lí -
ti ca de V. Exª no Par la men to bra si le i ro. Tive opor tu ni -
da de de acom pa nhar, nes ta Le gis la tu ra, a ati vi da de
par la men tar de V. Exª e me fica a me lhor das im pres -
sões. Sin to que não es ta mos per den do um Par la men -
tar. Esta mos ad mi ran do e re ve ren ci an do a mis são
cum pri da de ma ne i ra dig na por V. Exª na res pon sa bi li -
da de do man da to. V. Exª pode ter a mais ab so lu ta cer -
te za de que é um vi to ri o so no Par la men to bra si le i ro.
Sem pre ob ser vei as ati tu des de V. Exª como as de um
ver da de i ro cu ra dor do pro ces so le gis la ti vo, al guém
que ob ser va a ati vi da de par la men tar de ma ne i ra por -
me no ri za da, os con ce i tos do Par la men to bra si le i ro e,
com mu i ta aten ção, as me lho res ma ni fes ta ções fi lo -
só fi cas que se po dia apre sen tar em de cor rên cia dos
de ba tes que se tra va va no Par la men to. O que fica, de
mi nha par te, é uma pro fun da e ele va da ad mi ra ção.
Há mu i tos anos, ob ser vei, ain da na fase de mo vi men -
to es tu dan til, uma en tre vis ta do De pu ta do Ulysses
Gu i ma rães, que aler ta va que as pes so as de ve ri am
aten tar para al gu mas ma ni fes ta ções fí si cas, com
seus olhos pe que nos, que re fle ti am mu i ta e in ten sa
in te li gên cia. E é pre ci so ob ser var, de ma ne i ra ad mi rá -
vel, essa ca rac te rís ti ca de V. Exª. De mi nha par te, fica
a cer te za de que V. Exª cum priu, nes te man da to, um

pa pel his tó ri co fun da men tal. O Se na do bra si le i ro tem
or gu lho de V. Exª. Mes mo ten do vo ta do, em mu i tos
mo men tos, como ad ver sá ri os, por que so mos de par -
ti dos di fe ren tes, sem pre tive a ma i or ad mi ra ção por V.
Exª, pois sem pre foi um ad ver sá rio de pro fun da le al -
da de. A V. Exª mi nha ad mi ra ção e meu re co nhe ci -
men to his tó ri co.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o apar te de V. Exª, Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Obri ga do,
Se na dor Ber nar do Ca bral, pela pa ciên cia de mons tra -
da nes ta tar de... 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – É
com mu i to or gu lho!

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – (...) ao ou vir
to dos os seus ami gos e co le gas que que rem par ti ci -
par des te pro nun ci a men to his tó ri co. Te nho, Se na dor
Ber nar do Ca bral, uma vida pú bli ca lon ga: são qua ren -
ta e qua tro anos de mi li tân cia na po lí ti ca. Nes se pe río -
do, ex pe ri men tei a cas sa ção de meus di re i tos po lí ti -
cos por dez anos. Fui ve re a dor, de pu ta do, go ver na -
dor, e, no de cor rer des sa vida, o pon to alto foi mi nha
pre sen ça no Se na do, apren den do, sen tin do e co nhe -
cen do os gran des va lo res da Re pú bli ca: ho mens e
mu lhe res que de di ca ram suas vi das à Pá tria. Devo
sa li en tar que, den tre tan tas fi gu ras ilus tres, em meu
co ra ção, em mi nha con cep ção, V. Exª se des ta ca:
uma vida ser vin do ao seu País. O pre si den te, com
mu i ta ra zão con ce deu-nos dois mi nu tos, a fim de que
cada um pu des se se ma ni fes tar. Di ria, Se na dor Ber -
nar do Ca bral, que V. Exª pode se con si de rar, nes ta
hora, um bra si le i ro de cons ciên cia ab so lu ta men te
tran qüi la por que cum priu o seu de ver, so bre tu do com
sua Pá tria. Enquan to nos sos co le gas pro nun ci a vam
seus apar tes, lem bra va-me da que la pas sa gem do
gran de após to lo Pa u lo que, ao fi nal de sua ca mi nha -
da, es cre veu: “Com ba ti o bom com ba te, aca bei a car -
re i ra e guar dei a fé”. V. Exª com ba teu o gran de com -
ba te ao fa zer da sua Pá tria e do seu povo uma gran de
Na ção. V. Exª con clui – digo as sim por sa ber que essa
car re i ra não vai ter mi nar – um pe río do de luta ex tra or -
di ná rio na car re i ra pú bli ca, pro du zin do aqui lo que
pou cos bra si le i ros ti ve ram a opor tu ni da de de fa zer,
com sen ti men to, com amor, com res pon sa bi li da de e
com com pe tên cia, e guar dou a fé na Pá tria. V. Exª
sem pre acre di tou nes te País, como acre di ta. Pos so
di zer, com mu i ta hon ra e mu i to or gu lho, que tive o pra -
zer de pri var do seu re la ci o na men to qua se que ín ti mo 
no de cor rer des ses oito anos. Qu an do eu pre si dia a
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Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, na -
que les mo men tos de di fi cul da de, bas ta va que eu di ri -
gis se o olhar a V. Exª para que fôs se mos acu di dos,
tra zen do-nos lu zes. Lem bro-me de que na Co mis são
Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli ca – cri a da por ini ci a ti va
do Pre si den te Ra mez Te bet –, nós tí nha mos tra ba -
lhos com ple xos, pe sa dos, mas a pre sen ça de V. Exª
nos trans mi tia tam bém se gu ran ça, ga ran tia de que os 
tra ba lhos te ri am um fi nal fe liz. Du ran te duas ve zes foi
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e, nes se pe río do, V. Exª mos tra va tran qüi li -
da de a Casa. Assim, ao des cer des sa tri bu na, V. Exª
deve ele var o seu pen sa men to ao alto e agra de cer a
Deus pela opor tu ni da de de ser vir tan to e tão bem ao
nos so que ri do País. Meus cum pri men tos!

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª me con ce de um apar -
te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Tem 
V. Exª a pa la vra.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Emi nen te Se na dor Ber nar do Ca bral, sem pre nu tri por 
V. Exª um pro fun do sen ti men to de ad mi ra ção ao
acom pa nhar sua vida pú bli ca, des de a OAB, na
Cons ti tu in te, até sua ação par la men tar no Se na do
Fe de ral. Ao aqui che gar, há pou co mais de dois anos,
meu sen ti men to de ad mi ra ção con so li dou-se e am pli -
ou-se. Des ta co aqui, so bre tu do, a di men são hu ma na
do ilus tre ho mem pú bli co Ber nar do Ca bral, que fi cou
de mons tra da em seu dis cur so, ao se re fe rir à sua in -
dig na ção com re la ção à fome e à po bre za no País.
Tam bém faço re fe rên cia à di men são hu ma na de V.
Exª no tra to pes so al, na sua ati tu de lha na de aten ção
e co la bo ra ção com Se na do res des de os mais ex pe ri -
en tes até os mais no vos. Con si de ro V. Exª um dos
gran des no mes da his tó ria do Con gres so Na ci o nal e
um dos mais ilus tres ho mens pú bli cos do País na atu -
a li da de. Em nome do povo ca pi xa ba, do povo da mi -
nha ter ra, de se jo vo tos de fe li ci da des e de ple no su -
ces so em sua nova fase da vida. Con gra tu lo-me e pa -
ra be ni zo V. Exª pela úl ti ma de suas obras, que foi o re -
la tó rio da re for ma do Ju di ciá rio. Fe li ci da des!

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Con ce de-me
V. Exª um apar te? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª, Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Ber -
nar do Ca bral, to dos te mos al guns mo men tos e al -
guns dias es pe ci a is. V. Exª, sem dú vi da, nes ta tar de,
deve es tar re co nhe cen do que está ten do um dia es -
pe ci al, por que vem apre sen tar à so ci e da de bra si le i ra, 

à Na ção bra si le i ra, a sín te se do gran de tra ba lho que
V. Exª fez como Se na dor da Re pú bli ca. Se isso não
bas tas se, é um mo men to sem dú vi da es pe ci al pe los
apar tes que V. Exª está re ce ben do. Exce to o meu, os
de ma is apar tes vêm re che a dos de con fir ma ções, de
re co nhe ci men to, e, ago ra in clu in do o meu, que ro des -
ta car prin ci pal men te o nos so en tu si as mo, a nos sa
ale gria e a nos sa cer te za de que este apar te não é
ape nas uma for ma li da de, mas a ex pres são do nos so
sen ti men to. V. Exª tem uma vida de di ca da ao seu que -
ri do Ama zo nas, mas sem pre olhan do além, com a
res pon sa bi li da de que tem de uma vida tam bém de di -
ca da ao Bra sil, uma vida pú bli ca cujo re gis tro ou tros
já fi ze ram e que peço per mis são para dis pen sar. E
que ro en fa ti zar que V. Exª con se guiu mes clar, ao lon -
go des se tem po, ao lon go des sa vida, o ho mem pú bli -
co que mes cla com o ci da dão; o ci da dão que mes cla
com o ami go. V. Exª não se pa ra a sua con vi vên cia da
ami za de, do ci da dão, do po lí ti co e do ho mem pú bli co.
V. Exª con se guiu man ter o sen ti men to da le al da de, da 
fra ter ni da de, do res pe i to, da de di ca ção e da com pe -
tên cia. V. Exª se de di cou mu i to, com a cons ciên cia
que tem de que cada mo men to é úni co. De se jo-lhe fe -
li ci da des e agra de ço pe los en si na men tos, pe las opor -
tu ni da des que ti ve mos de con ví vio; pelo apo io que re -
ce bi em to dos os mo men tos que bus ca va no com pa -
nhe i ro e no ami go a ami za de que V. Exª me dis pen -
sou. To dos sa be mos como V. Exª gos ta des te País. A
his tó ria é es cri ta a cada mo men to e este é mais um
gran de mo men to des ta Casa, é mais um gran de mo -
men to do Se na do, es cri to com a par ti ci pa ção de V.
Exª. Pa ra béns e que seja mu i to fe liz, com pa nhe i ro!

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do-lhe o apar te, Se na dor Ma gui to Vi le la. Em
se gui da ou vi rei o Se na dor José Alen car, que, a par tir
de 1º de ja ne i ro, será o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, que ro tam bém apre sen tar meus
cum pri men tos a V. Exª, por que en trou na vida pú bli ca
de ca be ça er gui da, sem pre es te ve na vida pú bli ca de
ca be ça er gui da e con ti nu a rá nela de ca be ça er gui da.
De i xa o Se na do, mas con ti nu a rá sen do um ho mem
pú bli co que ri do e res pe i ta do na ci o nal men te. V. Exª,
como Pre si den te da OAB, de sen vol veu um tra ba lho
re le van te a to dos os ad vo ga dos e ao País, con co mi -
tan te men te, pois se fir mou como um dos ju ris tas mais 
im por tan tes des te sé cu lo. De po is, como De pu ta do
Fe de ral Cons ti tu in te, bri lhou – e eu tive a opor tu ni da -
de de ser seu li de ra do na Assem bléia Na ci o nal Cons -
ti tu in te, onde V. Exª foi o Re la tor e tam bém pres tou re -
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le van tes ser vi ços à Pá tria bra si le i ra. De po is, como Mi -
nis tro da Jus ti ça, com co nhe ci men to pro fun do do Di -
re i to, atu ou com com pe tên cia e mu i ta dig ni da de.
Como Se na dor da Re pú bli ca, sem pre foi um gran de
lí der nes ta Casa. Como Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia tam bém de sen vol -
veu um tra ba lho exem plar. Por tan to, V. Exª é um ven -
ce dor, um dos ho mens pú bli cos mais im por tan tes
des te País. Ouvi o Se na dor Gil ber to Mes tri nho e, pos -
te ri or men te, o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros di ze -
rem que V. Exª so freu um re vés ele i to ral no Ama zo -
nas. Acre di to que foi o Esta do do Ama zo nas, o povo
ama zo nen se e, por que não di zer, o Bra sil que so freu
o re vés, por que V. Exª ain da tem mu i tas idéi as ex tra -
or di ná ri as para ser vir a este País. Assim, que ro apre -
sen tar os meus cum pri men tos a V. Exª e di zer que sou 
um pro fun do ad mi ra dor de sua con du ta ili ba da, pro ba
e com pe ten te na vida pú bli ca e pro fis si o nal. Sei que V. 
Exª vai con ti nu ar aju dan do o Bra sil com pa re ce res,
ad vo gan do em ca u sas im por tan tes – te nho con vic -
ção ab so lu ta dis so. Qu e ro la men tar que o Se na do e a
vida pú bli ca bra si le i ra te nham per di do um de seus ex -
po en tes em fun ção na tu ral men te do re vés que, vol to
a re pe tir, não é do Ama zo nas ou do ama zo nen se,
mas do Bra sil e dos bra si le i ros. Mu i to obri ga do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor José Alen car. 

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Emi nen te Se -
na dor Ber nar do Ca bral, to dos nós – eu sin to – es ta -
mos hoje com par ti lhan do esta ses são em que V. Exª
re ce be e par ti ci pa de to das es tas ma ni fes ta ções que
lhe são de vi das. A lha ne za, a hos pi ta li da de, a di plo -
ma cia são ca rac te rís ti cas de sua per so na li da de que o 
dis tin guem como um dos Par la men ta res de que to dos 
nós mais nos or gu lha mos. V. Exª, lem bro-me bem,
como re la tor da Cons ti tu in te, nos re ce bia – na que le
tem po, nós pela Fe de ra ção das Indús tri as e às ve zes
pela Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria – para dis -
cu tir de ter mi na das ques tões li ga das à nova Cons ti tu i -
ção que nas cia. Des de aque la épo ca, V. Exª nos con -
quis tou a to dos pelo seu es pí ri to pú bli co ar ra i ga do,
pela ca pa ci da de com que V. Exª nos con ven cia e, às
ve zes, até con cor da va com al gu mas po si ções que
tra zía mos. Aqui lo tudo fez cres cer no co ra ção de cada 
um de nós o sen ti men to de res pe i to e de ad mi ra ção
pelo tra ba lho ad mi rá vel que V. Exª trou xe ao par la -
men to na ci o nal. Devo di zer, emi nen te Se na dor Ber -
nar do Ca bral, que tam bém es tou me des pe din do do
Se na do Fe de ral. Apren di mu i to nes ta Casa. Apren di
sem pre po lí ti ca ele va da, es pe ci al men te quan do ou via 
os pro nun ci a men tos de V. Exª. Então, por tudo isso, e
mais pelo apre ço que to dos nós de vo ta mos a V. Exª,

como pes soa hu ma na, é que que re mos que V. Exª
con ti nue pres tan do ser vi ços ao nos so país. Con ti nue
dis po ní vel, pres tan do re le van tes ser vi ços ao Bra sil,
por que o Bra sil não pode se des pe dir de V. Exª.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Tem 
a pa la vra V. Exª, Se na dor Luiz Otá vio.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Mes tre Ber -
nar do Ca bral, na par te da ma nhã, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, nós tam bém já fi -
ze mos o re gis tro de to dos os nos sos com pa nhe i ros e
co le gas, in clu si ve o do Vice-Pre si den te da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Osmar 
Dias. Ago ra, ape nas para acres cen tar ao que foi dito
pela ma nhã, digo que me sin to or gu lho so de ser um
se gui dor de V. Exª e de ter tido opor tu ni da de de con vi -
ver com V. Exª nes ses qua tro anos em que es tou no
Se na do. Re co nhe ço que a nos sa ge ra ção teve opor -
tu ni da de de apren der e con vi ver com V. Exª. Tive a
hon ra tam bém de sem pre vo tar com V. Exª, sem pre
acom pa nhei o seu en ca mi nha men to e as suas in di ca -
ções como Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia du ran te es ses dois úl ti mos anos,
por que, além da sua com pe tên cia, do seu co nhe ci -
men to, da sua vi vên cia e da sua ex pe riên cia, sem pre
V. Exª pri ma va e pri ma pelo bom sen so, pela hu mil da -
de, pelo re co nhe ci men to do tra ba lho em prol do povo
bra si le i ro, em es pe ci al da nos sa que ri da Ama zô nia.
Por tan to, Pro fes sor Ber nar do Ca bral, pro fes sor da
vida, pro fes sor da Cons ti tu in te, pro fes sor do nos so
dia-a-dia, mu i to obri ga do por tudo que fez e que con ti -
nu a rá fa zen do pelo nos so Bra sil.

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

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na dor José Edu ar do Du tra, ouço com pra zer V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ber nar do Ca bral, o nú me ro de Se na do res
que já o apar te a ram e dos que es tão se pre pa ran do
para fazê-lo re fle te me lhor do que as pa la vras o res -
pe i to, o ca ri nho e ad mi ra ção an ga ri a dos por V. Exª
nes ta Casa, ao lon go dos seus oito anos de man da to.
De mi nha par te, gos ta ria ape nas de me so mar a es -
ses di ver sos pro nun ci a men tos, ex ter nan do, mais
uma vez, a hon ra de ter con vi vi do com V. Exª nes se
pe río do, não só no Ple ná rio do Se na do Fe de ral, mas
tam bém na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia. V. Exª foi Pre si den te por duas ve zes da que la
Co mis são e con du ziu-a da for ma mais de mo crá ti ca
pos sí vel, for ma essa in de le vel men te re gis tra da em
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sua pró pria per so na li da de. V. Exª, que tem dado uma
con tri bu i ção mu i to gran de à de mo cra cia do nos so
País como Pre si den te da OAB, como Re la tor da
Cons ti tu in te, como De pu ta do Fe de ral e como Se na -
dor, ago ra se des pe de des ta Casa; mas, te nho cer te -
za, como já foi dito por ou tros Co le gas, não é o en cer -
ra men to de sua vida pú bli ca; é ape nas uma eta pa que 
se en cer ra, já que V. Exª, com o seu co nhe ci men to, ta -
len to, ca pa ci da de, ain da tem mu i to a con tri bu ir para o
en gran de ci men to do nos so País. Qu e ro que V. Exª
seja fe liz nos no vos ca mi nhos a tri lhar no pró xi mo ano 
e ma ni fes to, mais uma vez, a mi nha sa tis fa ção por es -
ses oito anos de con vi vên cia. Mu i to obri ga do.

O  Sr.  José  Jor ge  (PFL – PE)  –  Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, meu caro Se na dor Ber nar do
Ca bral, di rei al gu mas pou cas pa la vras para ex pres sar 
a ale gria que tive, na mi nha vida pú bli ca, de con vi ver
com V. Exª como De pu ta do e tam bém como Se na dor.
Esti ve mos jun tos na Câ ma ra Fe de ral, in clu si ve na
Cons ti tu in te, de que V. Exª foi Re la tor, e es ta mos jun -
tos no Se na do nes te pe río do em que V. Exª exer ceu a
se gun da par te de seu man da to. Pos so di zer-lhe,
como sim ples en ge nhe i ro, que sem pre tive a opor tu -
ni da de de apren der mu i to com seus pa re ce res e com
sua par ti ci pa ção como gran de ju ris ta. Em toda sua
lon ga vida pú bli ca, res sal to o pa pel im por tan tís si mo
de V. Exª como Re la tor da Cons ti tu in te. Cer ta vez,
con ver san do com um po lí ti co ale mão, ele dis se-me
que di fi cil men te a Ale ma nha con se gui ria fa zer uma
nova Cons ti tu i ção no sé cu lo XXI, por que a quan ti da -
de de in te res ses en vol vi dos se ria tão gran de que po -
de ria ca u sar uma re vo lu ção. Na nos sa Cons ti tu in te, a
si tu a ção não era di fe ren te. V. Exª teve a opor tu ni da de
de co or de nar gran des in te res ses que sur gi ram e o fez 
de ma ne i ra cor re ta, leal e, so bre tu do, com pe ten te.
Em toda a sua vida pú bli ca, em que foi Mi nis tro, De pu -
ta do Fe de ral, Se na dor, Pre si den te da OAB, além de
ou tros car gos, des ta co que o Bra sil mu i to lhe deve
pelo tra ba lho pa ci en te, com pe ten te e di u tur no re a li za -
do por V. Exª como Re la tor da Cons ti tu in te. Espe ro
que V. Exª con ti nue, em sua vida pú bli ca, pres tan do
ser vi ços ao Bra sil. O nos so Par ti do es ta rá sem pre ao
seu lado e V. Exª, sem pre co nos co para con ti nu ar mos 
a re a li zar esse tra ba lho. Mu i to obri ga do.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª, já há bas tan te tem po
de pé nes sa tri bu na, re ce be a ho me na gem da Casa e
de seus Pa res. Como se per ce be, tra ta-se de pre i to
sin ce ro e, ao mes mo tem po, de ex tre mo res pe i to por
V. Exª. Ven do a ho me na gem, eu pen sa va no por quê
des sa ma ni fes ta ção unâ ni me da Casa. V. Exª é um
ho mem do ta do de in te li gên cia, ca rac te rís ti ca que fas -
ci na o ser hu ma no. Gran de par te des se pre i to é pela
sua in te li gên cia. V. Exª é um ho mem cul to, de gos tos
re fi na dos. Quem o acom pa nha como ami go e já teve
opor tu ni da de de vi a jar com V. Exª co nhe ce-lhe a cul -
tu ra e o re fi na men to. Exis te uma pa la vra que está em
de su so e cujo sig ni fi ca do é mu i to pou co exa mi na do:
eti que ta, que é a pe que na éti ca do com por ta men to e
que vi rou até si nô ni mo de algo que se co lo ca num pe -
da ço de pa pel, em bo ra não o seja. Só tem eti que ta,
no sen ti do an ti go, jus ta men te quem tem a éti ca do
com por ta men to. E esta éti ca é fi lha da cul tu ra. V. Exª é 
um ho mem amá vel, o que é ou tra ca rac te rís ti ca mu i to
in te res san te. Até mes mo em suas san tas ra i vas – tive
opor tu ni da de de as sis tir a al gu mas , V. Exª fica mu i to
ver me lho, por que guar da den tro de si qua se toda a
ra i va, pon do para fora só um ter ço dela  mais uma pro -
va do tem pe ra men to amá vel des se ho mem cor di al,
lem bra do por Sér gio Bu ar que de Hol lan da como ca -
rac te ri za ção do ho mem bra si le i ro. V. Exª é há bil. Sabe
con du zir um pro ces so, sabe co man dar uma Co mis -
são  deu vá ri as pro vas dis so , sou be ser Re la tor da
Cons ti tu in te. E a ha bi li da de é par te ine ren te da ação
po lí ti ca. Ou tra ca rac te rís ti ca que jul go ex pli car a ho -
me na gem pres ta da pela Casa é que V. Exª, como
todo bom po lí ti co, é ma leá vel no cir cuns tan ci al, mas
in fle xí vel no es sen ci al. Pou ca gen te tem no ção da im -
por tân cia do que sig ni fi ca ser ma leá vel no aci den tal,
ou seja, con ci li ar no cir cuns tan ci al, mas não con ci li ar
no es sen ci al, que são as idéi as, as con vic ções. Nes -
sas, V. Exª em ne nhu ma hi pó te se é ma leá vel, e faz
mu i to bem. Há pes so as, Se na dor Ber nar do Ca bral,
para quem o des ti no in di ca a ta re fa de dar de si mais
do que re ce ber. É o caso de V. Exª. É cla ro que há ou -
tras pes so as na po lí ti ca a quem o des ti no deu a fa cul -
da de de re ce ber mais do que dar. São as tra mas da
po lí ti ca, são de síg ni os aci ma da nos sa von ta de. A po -
lí ti ca não é uma ati vi da de mo vi da ex clu si va men te
pelo mé ri to. Ela mis tu ra mé ri to com aca so. E V. Exª,
por tan to, de i xa esta Casa – per ce bo  um pou co tris te.
Mas que ro lhe di zer,  Se na dor Ber nar do Ca bral, que
V. Exª há de ter mu i tas ale gri as, ape sar da dor da se -
pa ra ção de algo que lhe é pro fun do e ine ren te. Pri me -
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i ro, V. Exª está na ida de da ra zão e po de rá, como ju -
ris ta, es cre ver, opi nar, dar au las com uma vi são mu i to
mais am pla e mu i to mais ge ne ro sa do mun do. V. Exª
está na fase das pa i xões po lí ti cas e das ilu sões acal -
ma das  não de sa pa re ci das, mas acal ma das. Por tan -
to, Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª pode ir hoje para
casa pen san do no se guin te: “Dei o bom com ba te, es -
tou se re no, pron to para con ti nu ar a ser vir o meu
País”. Pa ra béns, Se na dor, por tudo o que V. Exª é e re -
pre sen ta.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ber nar do Ca -
bral?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Pois 
não, 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 Ber nar do Ca bral, é ver da de que o Se na do
Fe de ral é re co nhe ci do e ca rac te ri za do como uma
Casa onde pre do mi nam a cor di a li da de, o equi lí brio, a
mo de ra ção e a gen ti le za. E V. Exª é o re tra to, sem dú -
vi da al gu ma, de todo esse es pí ri to do mi nan te no Se -
na do Fe de ral. Se é ver da de que Pe dro Álva res Ca bral 
des co briu o Bra sil, o povo do Ama zo nas des co briu o
Ca bral e o trou xe para cá, onde fez um las tro de ami -
za de, ga nhan do e gran je an do a sim pa tia de to dos
nós, não ape nas pelo re la ci o na men to hu ma no, so li -
dá rio com os seus co le gas, mas, so bre tu do, pela sua
com pe tên cia de mons tra da ao lon go de to dos es tes
anos, no ta da men te na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em que se mos trou um de fen sor
in tran si gen te das li ber da des, dos di re i tos cons ti tu ci o -
na is. E sou pro va dis so! Como Se na dor da Opo si ção,
quan tas ve zes fui pro cu rar o acon se lha men to do meu 
ami go, Se na dor Ber nar do Ca bral, e a sua as si na tu ra
em mu i tas ma té ri as im por tan tes para o povo bra si le i -
ro, como a ques tão da re vi ta li za ção do rio São Fran -
cis co. E V. Exª, como Se na dor das Águas, ja ma is se
po de ria fur tar a esse apo io à sal va ção do Ve lho Chi co. 
Às ma té ri as fa vo rá ve is à sa ú de, à ali men ta ção e a
toda e qual quer pro pos ta que avan ças se na di re ção
do so ci al, da boa po lí ti ca, V. Exª se so ma va, não só às
pro pos tas apre sen ta das por mim, mas pe los Se na do -
res dos de ma is par ti dos. Por tan to, esta Casa deve
mu i to a V. Exª, e mu i to mais o povo bra si le i ro. Que
Deus o aju de na nova ca mi nha da! Que V. Exª re tor ne
à ati vi da de po lí ti ca, por que o Bra sil pre ci sa dela.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor José Fo ga ça, com mu -
i to pra zer.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, já há tan tos apar tes que fica
cada vez mais cons tran ge dor usar o tem po e li mi tar
os de ma is co le gas. Mas, ten do sido co le ga de V. Exª
por tan tos anos e ten do tido o pri vi lé gio de, ao lon go
des tes vin te e tan tos anos de man da to, ter sido tes te -
mu nha viva, ocu lar e au ri cu lar de gran des mo men tos
por que pas sou este Par la men to, mo men tos em que
V. Exª era uma das per so na gens cen tra is, eu não po -
de ria de i xar de re gis trar que levo co mi go – nós que
es ta mos en cer ran do o man da to –, en tre o acer vo, o
pa tri mô nio de apren di za do que co lhi, en si na men tos
de vida, de hom bri da de, de se re ni da de, de gran de za,
de ma le a bi li da de hu ma na e de gran de ri gi dez mo ral
que tes te mu nhei na ex pe riên cia jun to a V. Exª. O Bra -
sil tal vez não sa i ba e tal vez ja ma is ve nha a sa ber, Se -
na dor Ber nar do Ca bral, o que ocor reu no Pro da sen
na que les anos de chum bo da Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te. V. Exª, um gran de ne go ci a dor, um ho -
mem pa cí fi co, har mô ni co, fle xí vel, do diá lo go, aber to
para múl ti plas op ções, dis pos to a fa zer con ces sões a
fa vor do in te res se co mum, do in te res se pú bli co, dis -
pos to a ace i tar acor dos, com esse seu es pí ri to, com
essa sua bo no mia pes so al, mas quan do se tra ta va do 
in te res se do Bra sil, do in te res se da Na ção, do su pe ri -
or in te res se pú bli co, V. Exª era uma ro cha de in fle xi bi -
li da de. Fui tes te mu nha de Par la men ta res que tra zi am
re ca dos a V. Exª, re ca dos que con ti nham in clu si ve
ame a ças a V. Exª, que não al te rou um mi lí me tro do
ca mi nho que tra çou e a que se pro pôs, ten do pro du zi -
do a mais bela e de mo crá ti ca Cons ti tu i ção de toda a
his tó ria cons ti tu ci o nal do Bra sil. Levo esse tes te mu -
nho, esse de po i men to, mas levo co mi go esse apren -
di za do. Pos so di zer aos bra si le i ros que con vi vi com
Tan cre do Ne ves, com Ulysses Gu i ma rães, com Nel -
son Car ne i ro, com Pom peu de Sou sa, com João Cal -
mon, com Afon so Ari nos e com Ber nar do Ca bral, de
quem ti rei li ções de vida e de co ra gem. Por tan to, V.
Exª sai des ta Casa, mas de i xa nela a sua mar ca, de i -
xa no Con gres so a sua ima gem, de i xa para o Bra sil e
para o fu tu ro sua vi são de ho mem pú bli co, sua gran -
de za e sua di men são. É pos sí vel, Se na dor Ber nar do
Ca bral, que, da qui a al guns anos, a Cons ti tu i ção bra si -
le i ra es te ja com ple ta men te re for ma da, por que ela pre -
ci sa ser atu a li za da, pre ci sa es tar con sen tâ nea com o
novo mun do e com os no vos tem pos. Mas, se ela pode
ser re for ma da hoje, se ela pode ser atu a li za da, mo -
der ni za da, tor na da con sen tâ nea com o pre sen te, é
por que V. Exª in tro du ziu nela os ins tru men tos de mo -
crá ti cos que per mi ti ram que isso ocor res se. V. Exª fez
uma Cons ti tu i ção que não é só de mo crá ti ca em si, ela 
é me ta fi si ca men te de mo crá ti ca. Ou seja, ela é de mo -
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crá ti ca so bre si mes ma, so bre sua pró pria ope ra ção,
como nor ma, como lei, como có di go, como Car ta ma i -
or da Re pú bli ca. Por tan to, cum pri men to V. Exª, que
sabe que sem pre terá, nes te Se na dor, um ami go e,
mais do que tudo, um ad mi ra dor, um apren diz das
suas gran des li ções de es pe ran ça e co ra gem.

A Sra. Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do um apar te à Se na do ra Mar lu ce Pin to, em
ho me na gem à nos sa mu lher Se na do ra.

A Sra. Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Meu no -
bre co le ga e ami go Ber nar do Ca bral, nes ta tar de de
hoje, este Ple ná rio do Se na do está mo vi do pela emo -
ção. To dos es ta mos emo ci o na dos. É pos sí vel sen ti-lo
pelo tom de voz de cada um. E não po de ria ser di fe -
ren te, em se tra tan do do dis cur so de des pe di da de
um po lí ti co no bre, da en ver ga du ra de V. Exª. O Bra sil
per de mu i to, e este Se na do per de rá bas tan te. La men -
to pro fun da men te o que per de rá o Esta do do Ama zo -
nas, o Esta do de Ro ra i ma, a que per ten ço e, prin ci -
pal men te, toda a re gião ama zô ni ca. Ago ra que to dos
os po lí ti cos des per ta ram para de fen der a Ama zô nia,
V. Exª se ria mu i to útil nes ta Casa, pois foi um dos que
le van ta ram a ban de i ra para de fen der aque la re gião,
es que ci da por tan tos, mas não po de re mos con tar
com a sua par ti ci pa ção nes te Se na do. Entre tan to, a
mar ca fica. A his tó ria pode pas sar, mas o seu tra ba -
lho, não. Ain da lem bro, nos dias di fí ce is da Cons ti tu in -
te, em que tive o pra zer de ser sua co le ga, que, em
nos so Esta do, àque la épo ca ter ri tó rio, tí nha mos ape -
nas qua tro De pu ta dos Fe de ra is. Não tí nha mos Se na -
do res por se tra tar ain da de ter ri tó rio. Mas Ro ra i ma
con tou com cin co De pu ta dos Fe de ra is. Se não fos se
a in ter ven ção, a com pre en são e até o sen ti men ta lis -
mo de V. Exª, não te ría mos con se gui do trans for mar o
Ter ri tó rio de Ro ra i ma em Esta do. Gra ças ao Se na dor
Ber nar do Ca bral, con se gui mos au to no mia e trans for -
ma mos aque le an ti go Ter ri tó rio em Esta do da Fe de ra -
ção bra si le i ra. O ama zô ni da tal vez não co nhe ça o
Ber nar do Ca bral da Cons ti tu in te, foi V. Exª quem sal -
vou a Zona Fran ca de Ma na us. Ain da me lem bro da
re u nião de lí de res – uma re u nião para o acor do das li -
de ran ças – pre si di da pelo De pu ta do Nel son Jo bim,
atu al Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Já es -
tá va mos dan do a ques tão por ex tin ta, mas V. Exª, com 
a se re ni da de que lhe é pe cu li ar, fez a ex po si ção de
mo ti vos e con ven ceu to dos. V. Exª sem pre foi uma voz 
bri lhan te a de fen der este País com fi dal guia e ho nes -
ti da de. É bo ni to di zer que V. Exª já era co nhe ci do an -
tes mes mo de che gar ao Par la men to. Foi Pre si den te
da OAB. Sem pre tido como um ho mem ho nes to, pas -

sou pela Câ ma ra dos De pu ta dos, as su miu o Mi nis té -
rio da Jus ti ça e che gou ao Se na do. Mas a ca rac te rís ti -
ca mais bri lhan te de V. Exª, além da cul tu ra, é sua ho -
nes ti da de. V. Exª ul tra pas sou to das as bar re i ras, mu i -
tas con quis tas, al gu mas de cep ções – mas todo ser
hu ma no as en fren ta. Como mu i tos já dis se ram, V. Exª
não con se guiu se re e le ger, mas quem per de é o Esta -
do do Ama zo nas, a Re gião Ama zô ni ca, o Bra sil. Siga
em fren te, Se na dor Ber nar do Ca bral, por que, pe los
de po i men tos dos seus Co le gas, te nho cer te za de que 
até os seus úl ti mos dias, car re ga rá, com or gu lho, a
ad mi ra ção de to dos. Pa ra béns por tudo que re pre sen -
ta para nos so País, pa ra béns a sua fa mí lia, pa ra béns
a sua com pa nhe i ra, a quem co nhe ço de per to, pes -
soa dig na, que sem pre o acom pa nha nos mo men tos
de ale gria e de tris te za. Siga em fren te, Se na dor, a vi -
tó ria será sua. 

O Sr. Se bas tião Ro cha (PDT – AP) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Com pra zer, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (PDT – AP) – Emi nen te
Se na dor Ber nar do Ca bral, che ga mos jun tos ao Se na -
do Fe de ral e fin da re mos, tam bém jun tos, nos sos
man da tos. Mas sei, Se na dor Ber nar do Ca bral, que o
Se na do con ti nu a rá sen do uma de nos sas ca sas, pois
V. Exª tam bém tem, na OAB, ou tra im por tan te re fe rên -
cia. Entra mos pela por ta da fren te, Se na dor, e por ela
es ta mos sa in do! Como Ro ra i ma, o Ama pá tam bém
deve a V. Exª a pas sa gem de Ter ri tó rio a Esta do. Nos -
sos oito anos de con ví vio fo ram de cor di a li da de, ami -
za de, res pe i to, so bre tu do, de apren di za do per ma nen -
te. Fo ram mu i tas as ve zes que fui à sua Ban ca da me
acon se lhar ju ri di ca men te. Qu an tas e quan tas ve zes
re cor ri a V. Exª, como Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em quem sem pre
en con trei um ali a do per ma nen te às ca u sas do Bra sil,
da Ama zô nia, do Ama pá e do povo bra si le i ro. Se na dor
Ber nar do Ca bral, o es ti lo de V. Exª é re quin ta do. V. Exª
é um ver da de i ro ca va lhe i ro, de uma ele gân cia exem -
plar no tra to, na fala, no modo de se re fe rir a qual quer
ques tão, por mais po lê mi ca que seja. V. Exª é um con -
ci li a dor e sou be as so ci ar, aci ma de tudo, sa be do ria à
se re ni da de, como des ta cou o Se na dor Artur da Tá vo -
la. Mas V. Exª tam bém se in dig nou, mu i tas e mu i tas
ve zes, mes mo sem per der o con tro le emo ci o nal,
quan do sen tia seus ide a is se rem le sa dos, fe ri dos. Re -
cen te men te, as sis ti mos, mais uma vez, a um exem plo 
des sa in dig na ção, quan do o Se na do de i xou de vo tar a
Re for ma do Ju di ciá rio, tão bem con du zi da por V. Exª.
Par ti ci po des ta ho me na gem em meu nome e em
nome do povo do Ama pá. Te nho cer te za de que V. Exª 
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con ti nu a rá a ser vir ao Bra sil e ao Se na do Fe de ral
como con sul tor per ma nen te tan to dos atu a is Se na do -
res como dos da fu tu ra ge ra ção, a exem plo de tan tos
ou tros Se na do res, como o nos so sa u do so Se na dor
Jo sap hat Ma ri nho, que per ma nen te men te era con sul -
ta do, mes mo de po is de de i xar o Se na do Fe de ral. Se -
na dor Ber nar do Ca bral, a ele i ção, la men ta vel men te,
não é fru to da ra zão. Não é ela que con duz o pro ces so 
ele i to ral, é a emo ção, a si tu a ção eco nô mi ca, po lí ti ca,
fi nan ce i ra e as con di ções ma te ri a is. Mas res pe i ta mos 
a von ta de do povo, e o ama zô ni da tal vez lhe re ser ve
uma ou tra mis são, pois te nho cla ro, das ve zes que vi -
si tei o Ama zo nas, o pres tí gio de V. Exª na que le Esta -
do. O lí der per de o man da to, fica sem man da to, mas
não per de a li de ran ça, não de i xa de ser re fe rên cia
para o seu povo. E V. Exª con ti nu a rá sen do uma re fe -
rên cia para o Se na do bra si le i ro, para o povo do Ama -
zo nas, para o povo bra si le i ro. Pa ra béns, Se na dor Ber -
nar do Ca bral, pelo man da to exem plar que V. Exª de -
sem pe nhou na Câ ma ra Fe de ral e, so bre tu do, no Se -
na do Fe de ral. Mu i to obri ga do.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, V. Exª me con ce de um apar te? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na dor Ge ral do Melo, ouço V. Exª.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Meu
caro e emi nen te ami go, Se na dor Ber nar do Ca bral,
não que ro alon gar-me, por que mu i to do que pre ci sa -
va ser dito a V. Exª nes ta tar de já o foi. Não pre ci so
lem brar ao Bra sil que o cli ma de li ber da de e de de mo -
cra cia que res pi ra mos hoje é obra de to dos os que
acre di ta ram nela. Entre os cons tru to res des sa so ci e -
da de li vre, se gu ra men te se há de en xer gar for te men -
te pre sen te a mão de V. Exª. Não pre ci so lem brar o
que re pre sen tou a cons tru ção do novo País e da nova 
de mo cra cia bra si le i ra, sua con tri bu i ção como lí der de
um mo vi men to de li ber ta ção, de re a ção, de dig ni da de
e de in de pen dên cia, como Pre si den te da OAB, como
Re la tor da Cons ti tu in te e aqui, nes ta Casa, dan do di -
men são e gran de za ao tra ba lho de to dos os dias. Qu -
e ro ape nas agra de cer a V. Exª. Tam bém vou em bo ra,
Se na dor Ber nar do Ca bral e a sen sa ção de per da que
te nho em mu i to se acres cen ta pela au sên cia de V. Exª,
dos seus con se lhos, da sua ex pe riên cia e do seu
exem plo, o qual tive o pri vi lé gio de des fru tar du ran te
es tes oito anos. Fui, com mu i ta hon ra, seu Vice-Pre si -
den te na CPI dos Pre ca tó ri os. O imen so tra ba lho que
re a li za mos ma dru ga das aden tro, se ma nas e me ses,
foi um mo men to alto da nos sa pas sa gem nes ta Casa,
pe los en si na men tos, pela sa be do ria, pela de mons tra -
ção de equi lí brio e de ex pe riên cia que V. Exª par ti lhou
com to dos, in clu si ve com seu Vice-Pre si den te. Onde

eu es ti ver, cada dia em que vir ma te ri a li za da, nas
con quis tas do povo, a de mo cra cia que V. Exª tan to
aju dou a cons tru ir, onde eu es ti ver, que pre ci sar re -
cor dar os en si na men tos pre ci o sos que tive opor tu ni -
da de de re ce ber como Se na dor de to dos os co le gas;
onde eu es ti ver, que me pre ci sar me lem brar de um
ami go, de um com pa nhe i ro, de um co le ga so li dá rio, de
um ho mem emi nen te, ilus tre e sé rio, eu me lem bra rei
de V. Exª. Por isso não po de ria de i xar de jun tar a mi nha 
voz à jus ta ho me na gem que a Casa pres ta a V. Exª
nes ta tar de. Obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, se rei bre ve. Já tive opor tu ni da de
de, hoje pela ma nhã na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, ex ter nar a mi nha po si ção pes so al
e tam bém em nome da Li de ran ça do Go ver no. V. Exª
não só é um Se na dor do Ama zo nas, mas tam bém um
Se na dor ama zô ni da. E nós, ama zô ni das, te mos mu i to
or gu lho do seu tra ba lho, da sua bi o gra fia e da sua ação 
no Con gres so Na ci o nal. Qu e ro pa ra be ni zá-lo e di zer
que o Esta do de Ro ra i ma, como dis se a Se na do ra Mar -
lu ce Pin to, deve mu i to a V. Exª, que tem ser vi ços pres ta -
dos ao País, mas prin ci pal men te à nos sa que ri da re -
gião ama zô ni ca. Nada mais jus to, por tan to, do que
esta ho me na gem que pres ta mos hoje a V. Exª. Que
con ti nu e mos nes ta luta, con jun ta men te, em prol do
País. Meus pa ra béns e fe li ci da des em sua tra je tó ria.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, eu gos ta ria de, pu bli ca men te,
re gis trar que foi um imen so pri vi lé gio, nes ta mi nha bre -
ve pas sa gem por esta Casa, ter con vi vi do com V. Exª,
não só no ple ná rio, mas tam bém na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Re co lhi des ta con vi vên cia mu -
i tos en si na men tos que, quan do de i xar esta Casa –
aliás, jun to com V. Exª –, me fa rão guar dar de for ma
ter na as re cor da ções. Cre io que po de rei di zer, quan -
do re la tar os mo men tos que aqui pas sei, que cons truí
com V. Exª uma ami za de que não se en cer ra com
este man da to. Um gran de abra ço, mu i ta sa ú de e paz
para V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – V. Exª me
con ce de um apar te?
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Car los Pa tro cí nio. 

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – No bre
Se na dor Ber nar do Ca bral, eu pos so as se gu rar a V. Exª 
que hoje fiz um cál cu lo per fe i to. Eu ti nha um com pro -
mis so ina diá vel, mas, quan do vi que V. Exª as so mou à 
tri bu na, tive cer te za de que to dos os Se na do res gos -
ta ri am de apar teá-lo, como de fato o fi ze ram, e por
isso hou ve tem po de eu che gar aqui e ain da ter o pra -
zer de me des pe dir bre ve men te de V. Exª. V. Exª é um
dos ho mens ven ce do res des te País. V. Exª foi o Re la -
tor da Cons ti tu i ção  Ci da dã, como di zia o sa u do so
Dr. Ulysses Gu i ma rães. V. Exª foi o Re la tor da Re for -
ma do Ju di ciá rio, ma té ria im por tan tís si ma que de ve -
ria efe ti va men te ser im plan ta da ain da no de cor rer
des te ano. V. Exª, an tes de tudo, foi um guru para
aque les que não ti nham a ex pe riên cia que V. Exª acu -
mu lou ao lon go da sua vida. Qu e ro de i xar pa ten te a da
aqui a im pres são de que esta Casa es ta rá mais po bre 
a par tir da pró xi ma le gis la tu ra por per der um Se na dor
de es col, de pon ta, como é V. Exª. Eu o ad mi ro mu i to
e, além do mais, sou-lhe mu i to agra de ci do por que al -
guns pe di dos que fiz a V. Exª fo ram pron ta men te aten -
di dos. Seja mu i to fe liz na sua jor na da fu tu ra jun to a Dª
Zu le i de e a seus fa mi li a res. Des te mo des to Se na dor,
a eter na ad mi ra ção e a eter na gra ti dão.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – V. Exª
me con ce de ria um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, co le ga e que ri do ami go, sin to
que pos so fa lar pela va lo ro sa gen te do Esta do do To -
can tins, que, jun ta men te com o Se na dor Car los Pa -
tro cí nio e Edu ar do Si que i ra Cam pos, te nho a hon ra
de re pre sen tar nes ta Casa. O povo to can ti nen se re -
ve ren cia o ex tra or di ná rio tra ba lho de sen vol vi do por
V. Exª, fun da men tal na cri a ção des ta nova uni da de
da Fe de ra ção que é o Esta do do To can tins, que vem
dan do mos tras, no seu cur to es pa ço de vida – qua tor -
ze anos , da im por tân cia da re di vi são ter ri to ri al do
País. V. Exª re ce ba, por tan to, as mais sin ce ras e pro -
fun das ho me na gens da va lo ro sa gen te to can ti nen se
pelo em pe nho e pela de di ca ção com que se hou ve na 
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, que, en tre ou tros
avan ços, per mi tiu a cri a ção do Esta do do To can tins.
Eu en dos so as afir ma ções aqui já ex pen di das pe los
emi nen tes co le gas a res pe i to des te con ví vio ex tra or -
di na ri a men te rico e for te que ti ve mos com V. Exª. Se -
gu ra men te, ex pe ri men ta re mos uma la cu na no Se na -
do de di fí cil su pe ra ção. A com pe tên cia com que se
hou ve na Co mis são de Sis te ma ti za ção, mais re cen te -

men te na Re for ma do Ju di ciá rio e nas tra ta ti vas de
as sun tos do ma i or re le vo para este País, como as
ques tões li ga das à água, à in te gra ção das ba ci as, en -
fim, a to das as ma té ri as que V. Exª tra zia para dis cus -
são quer nes te ple ná rio, quer nas co mis sões que in te -
gra va, no ta da men te na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça, que V. Exª ain da pre si de com raro bri lho, de i xa
en si na men tos mu i to for tes para to dos nós, par ti cu lar -
men te para este seu ami go e ad mi ra dor. For mu lo vo -
tos de fir me za, de mu i ta ale gria e de mu i tas fe li ci da -
des nos em ba tes fu tu ros que V. Exª ha ve rá de tra var
fora do ple ná rio do Se na do Fe de ral.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Tem 
o apar te o Se na dor Val mir Ama ral.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Meu caro
ami go, Se na dor Ber nar do Ca bral, em pri me i ro lu gar,
uno mi nha voz à dos meus Pa res no Se na do. Antes
de en trar nes ta Casa, eu acom pa nha va seu tra ba lho
e o ad mi ra va como ho mem pú bli co. Nes ses dois anos
e meio de con vi vên cia aqui no Se na do, apren di mu i to
com V. Exª, que é um exem plo para o Bra sil de ho -
mem ho nes to, sé rio, um exem plo do que pode exis tir
de me lhor no ho mem pú bli co. Por isso de se jo toda a
fe li ci da de, tudo de bom para V. Exª, Se na dor Ber nar -
do Ca bral.

O Sr. José Ser ra (Blo co/PSDB – SP) – V. Exª
me con ce de ria um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor José Ser ra.

O Sr. José Ser ra (Blo co/PSDB – SP) – Eu que -
ria, Se na dor Ber nar do Ca bral, tra zer-lhe meu abra ço.
Con vi ve mos há mu i tos anos e de for ma par ti cu lar -
men te in ten sa du ran te a Cons ti tu in te. Acom pa nhei de 
per to o seu tra ba lho; mais do que isso, par ti ci pei dele,
como V. Exª se re cor da. Qu an do V. Exª re la ta va a
Cons ti tu i ção, tive opor tu ni da de de ser o Re la tor de al -
gu mas par tes no ca pí tu lo de Orça men to, Tri bu ta ção e 
Fi nan ças.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – De
mu i ta va lia.

O Sr. José Ser ra (Blo co/PSDB – SP) – Mas,
além dis so, de par ti ci par com V. Exª e os re la to res ad -
jun tos da dis cus são de ar ti go por ar ti go, de dis po si ti -
vo por dis po si ti vo, pro cu ran do pres tar mi nha co la bo -
ra ção em to das as ma té ri as que ti nham a ver com a
nos sa eco no mia, com o nos so sis te ma po lí ti co. Qu e ro 
dar  aqui o  tes te mu nho  de duas  ca rac te rís ti cas  de
V. Exª que fo ram mu i to im por tan tes na que le pe río do.
Em pri me i ro lu gar, a cor di a li da de, que esta Casa co -
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nhe ce mu i to bem. Em se gun do lu gar, a aber tu ra a
idéi as, a opi niões e a ini ci a ti vas de ou tros. São duas
con di ções que não es go tam, mas ca rac te ri zam boa
par te do seu es pí ri to pú bli co, da sua atu a ção e do seu 
de sem pe nho no pla no da po lí ti ca na ci o nal e das
ques tões pú bli cas do nos so País. Qu e ro dar esse tes -
te mu nho. No Se na do, não con vi ve mos tan to, da das
as cir cuns tân ci as que en vol ve ram o exer cí cio do meu
man da to. Exer ci, pra ti ca men te, 20% do man da to
como par la men tar, ten do o res tan te de cor ri do en -
quan to ocu pa va o car go de Mi nis tro, pri me i ro, do Pla -
ne ja men to e, de po is, da Sa ú de. A par tir da mi nha atu -
a ção no Mi nis té rio, pude tam bém com pro var o em pe -
nho de V. Exª no en ca mi nha men to de ques tões tan to
da sua re gião, do seu Esta do do Ama zo nas, como do
nos so País. Como já foi dito aqui, o tér mi no do seu
man da to ca rac te ri za ape nas um mo men to de sua vida
pú bli ca. V. Exª sa be rá como pro lon gá-la no pró xi mo
pe río do até que pos sa vol tar ao nos so con ví vio seja
no Con gres so Na ci o nal, seja no Exe cu ti vo. Meu gran -
de abra ço, Se na dor Ber nar do Ca bral, e até sem pre!

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Ber -
nar do Ca bral, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, ha via ain da o pe di do de apar te do Se na -
dor Osmar Dias, mas não o vejo no ple ná rio. Assim,
com mu i to pra zer, ouço o Se na dor Edi son Lo bão,
Vice-Pre si den te des ta Casa.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Não gos ta ria
que V. Exª con clu ís se o seu dis cur so sem di zer-lhe
pelo me nos al gu mas pa la vras. Ouvi o pro nun ci a men -
to de V. Exª quan do es ta va no exer cí cio da Pre si dên -
cia; acom pa nhei, em se gui da, os apar tes. Está pre -
sen te em mi nha ca be ça o que dis se o Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho: “V. Exª não foi der ro ta do: foi ví ti ma
em seu Esta do”. Per ce bi a emo ção tam bém do Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães Jú ni or e ouvi o que
afir mou o nos so Lí der, Se na dor José Agri pi no, uti li -
zan do pa la vras que pa re ci am tão lar gas, po rém tão
in su fi ci en tes. V. Exª, Se na dor Ber nar do Ca bral, dis se
que se con si de ra um ro me i ro de sa pon ta do. Não o é.
V. Exª é, de fato, um pe re gri no de gran des ca u sas po -
lí ti cas e ins ti tu ci o na is de nos so País. Leve o meu
abra ço.

O  SR.  BERNARDO CABRAL  (PFL – AM)  –
Sr. Pre si den te, os apar tes es tão es go ta dos, mas peço 
a V. Exª que me con ce da mais al guns mi nu tos.

O Se na dor Edi son Lo bão aca bou de fa zer duas
re fe rên ci as que se ri am os pon tos ful cra is des te meu
agra de ci men to. A pri me i ra diz res pe i to ao de po i men to 
do Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que, ao lon go de mais 

de 40 anos, fez ques tão de en fa ti zar a mi nha se ri e da -
de e a mi nha ho nes ti da de, o que é mu i to im por tan te
ten do em vis ta que S. Exª foi De pu ta do Fe de ral, três
ve zes Go ver na dor do meu Esta do e, ago ra, é Se na -
dor da Re pú bli ca.

No que tan ge à se gun da re fe rên cia, eu di ria que
as lá gri mas que ten ta ram ba i lar nos olhos do Se na dor 
Anto nio Car los Ma ga lhães Jú ni or de mons tram que
en tre mim e S. Exª está plan ta da uma ami za de que
será su fi ci en te men te for te para ven cer o tem po, a dis -
tân cia e o si lên cio. Ja ma is ima gi nei, quan do vim para
cá, que pu des se ter a imen sa ale gria, não des ta con -
sa gra ção, mas do mo men to que vivo e de que par ti -
lham al guns ami gos, um dos qua is está ali na tri bu na
de hon ra. Qu an do, cas sa do, eu es ta va no Rio de Ja ne i -
ro, esse ami go ad vo ga va com raro bri lho e hoje con ti -
nua a fazê-lo no meu Esta do. Foi uma sur pre sa mu i to
agra dá vel revê-lo. Qu e ro de i xar re gis tra da nos Ana is
do Se na do Fe de ral a pre sen ça do Dr. Pa u lo Fi gue i re -
do, pela sua in de pen dên cia e amor ao Ama zo nas.

Se na dor Ra mez Te bet, V. Exª me pro por ci o nou
nes ta tar de, de po is do que fez o Se na dor Edi son Lo -
bão, a for ma pela qual eu fi ca ria mais al guns mi nu tos
na tri bu na. Pen so que este seja um re cor de, por que já 
são 18 ho ras e 4 mi nu tos e ne nhu ma vez o ora dor foi
aler ta do para que da qui sa ís se. Tal vez isso de mons -
tre o com por ta men to de quem sabe que o ho mem pú -
bli co tem dois ins tan tes: o de seu pres tí gio pes so al,
que se aca ba quan do ele lar ga o car go – seja Go ver -
na dor, seja Pre si den te da Re pú bli ca, seja Se na dor,
seja De pu ta do Fe de ral –, e o do con ce i to, que é mu i to
mais va li o so. Tal con ce i to, a meu ver, está aqui es pra i -
a do nes ta tar de. Foi ho me na ge a do não o Se na dor
que sai, mas o con ce i to que ele plan tou ao lon go da
sua vida in te i ra. Isso, Se na dor Ra mez Te bet, para um
ho mem pú bli co é a co i sa mais im por tan te que pode
exis tir. 

Hoje hou ve dois mo men tos pro fun da men te to -
can tes: as lá gri mas do Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães Jú ni or e o be i jo da Se na do ra He lo í sa He le na, 
que fez ques tão de vir à tri bu na dar-me um be i jo por -
que, como dis se, a emo ção não lhe per mi tia me apar -
te ar. 

Sr. Pre si den te, isso em uma Casa em que exis -
tem vá ri as cor ren tes po lí ti cas, Li de ran ças da Opo si -
ção e do Go ver no, em que exis tem pes so as que pen -
sam de for ma di fe ren te é um gran de alen to para al -
guém que sai, con for me as pa la vras de meu ve lho
pai, com as ci ca tri zes or gu lho sas do de ver cum pri do.

Se ti ves se ob ti do ou tro man da to, tal vez não es ti -
ves se hoje tão cer to des sa mi nha ín ti ma ale gria pelo
que ouvi, pelo o que a mi nha mu lher deve ter ou vi do,
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pe las pa la vras a ela di ri gi das. Zu le i de e eu es ta mos
gra tos ao Se na do, por ter per mi ti do que, vin do das
bar ran cas do Ama zo nas, de po is da casa do lado de
lá, que saiu da casa dos trin ta e teve a sua iga ri té tan -
gi da para o Sul do País pe los ven da va is dos edi tos de
ex ce ção – no caso, o Ato Insti tu ci o nal nº 5 –, aqui es ti -
vés se mos. Ja ma is po de ria ima gi nar tudo isso. 

Sr. Pre si den te, fui con fi na do no Rio de Ja ne i ro,
pois o Esta tu to do Cas sa do não me per mi tia que de lá 
sa ís se e de lá fiz a mi nha se gun da ter ra. Lá, con vi vi
com Ro ber to Sa tur ni no, que co me çou a aber tu ra des -
ses apar tes e com o en tão Pa u lo, que hoje é Artur da
Tá vo la; to dos nós cas sa dos e afas ta dos da vida pú bli -
ca. E esse re en con tro, de po is da diás po ra ha vi da,
para mim, é o ma i or ga lar dão! Te nho a cer te za de que 
al guns ho mens pú bli cos saem da po lí ti ca pela por ta
dos fun dos; ou tros, por onde en tra ram: pela por ta da
fren te, de ca be ça er gui da. É o que sin to. Plan tei aqui
mu i tas ami za des. 

Ouvi o que dis se o Se na dor José Alen car, que, a 
par tir do dia 1º de ja ne i ro, ocu pa rá o car go de
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. Sen ti suas en tre li nhas. 
Saio da qui ple na men te re com pen sa do ao sa ber que
fi ca ram as pa la vras di tas no pas sa do, quan do S. Exª
es ta va na Fe de ra ção e eu che ga va a Belo Ho ri zon te.
Emo ci o na ram-me tam bém o apar te, de pé, do nos so
ami go Lind berg Cury e as pa la vras do Se na dor Car -
los Wil son, ami go da vida in te i ra, ami za de que vem do 
seu pai, ami za de que nos unia ao ve lho Ulysses Gu i -
ma rães. 

O que eu po de ria ima gi nar mais nes ta tar de, de -
po is de ter ou vi do o Lí der do meu Par ti do fa zer aqui
aque la de cla ma ção? Nada mais, Sr. Pre si den te!

Não há por que al guém cul ti var má go as. O pas -
sa do de um ve lho jus to fi ca rá en ter ra do com o seu
pas sa do!

Nes ta tar de, en tre tan to, saio da qui com uma
leve frus tra ção, pois o Se na dor Osmar Dias ti nha sido
o pri me i ro a me pe dir o apar te e, quan do pude con ce -
dê-lo, S. Exª já não es ta va no ple ná rio. Incor po ro o
seu si lên cio como um dos me lho res apar tes que eu
po de ria ter re ce bi do, por que, como Vice-Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia foi
um ami go de toda le al da de.

Se na dor Ra mez Te bet, V. Exª en cer ra este pe -
río do de sua pre si dên cia. Pra za aos céus que o Se na -
do Fe de ral pos sa vi ver, no pró xi mo ano e a par tir dele, 
mo men tos de mu i ta cor di a li da de. O País vai pre ci sar
– to mem nota dis so – de mu i to acor do, de mu i ta tran -
si gên cia, de mu i ta co la bo ra ção. O fos so que ain da
pode ha ver en tre o povo e a Na ção tem de ser su pe ra -
do. Não de ve mos cri ar es pe ran ças que se jam ape nas 

frá ge is as pi ra ções em trân si to para o de sen can to.
Que es sas es pe ran ças pos sam ser con cre ti za das.

Saio da tri bu na cer to de que, onde es ti ver, não
per co o ide al pelo lado pú bli co. Sair da vida po lí ti ca
não im pli ca sair da vida pú bli ca. E em al gum ins tan te
po de rei di zer a meu neto que uma das co i sas que
mais me hon ra ram na vida foi ter con vi vi do com oi ten -
ta se na do res que, ao fi nal do meu man da to, me pres -
ti gi a ram des ta for ma. Só ca bem duas pa la vri nhas:
mu i to obri ga do.

(Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Ca bral, 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, suas úl ti mas pa la vras bem de mons -
tram o que to dos es pe ra mos de V. Exª. De i xa V. Exª a
po lí ti ca – e as sim se pro nun ci ou – mas não de i xa a
vida pú bli ca. Por tan to, aca len ta mos, e va mos aca len -
tar, a es pe ran ça de que V. Exª con ti nue a tra je tó ria
que co me çou na tu ral men te com Ber nar do Ca bral, o
ad vo ga do; Ber nar do Ca bral, Pre si den te da Ordem
dos Advo ga dos; Ber nar do Ca bral, De pu ta do Fe de ral,
Cons ti tu in te, Re la tor da Cons ti tu i ção de 1988; Ber -
nar do Ca bral, Se na dor, Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com quem tive a
hon ra de con vi ver como seu vice-Pre si den te, como o
fui tam bém do ilus tre Se na dor José Agri pi no; Ber nar -
do Ca bral, ho mem pú bli co, de co ra ção ama zo nen se e 
de alma ver de-ama re la, de alma bra si le i ra. V. Exª ou -
viu hoje o tes te mu nho não dos seus co le gas, mas o
tes te mu nho do Bra sil a res pe i to de sua vida pú bli ca.

Vale a pena re al men te ter o que V. Exª fa lou:
con ce i to. To dos os Se na do res pre sen tes nes ta Casa,
ori un dos de to dos os Esta dos bra si le i ros, pro nun ci a -
ram-se para enal te cer a fi gu ra de V. Exª – como dis se
o emi nen te Se na dor José Agri pi no na que la re u nião
em que as al tas au to ri da des da Re pú bli ca es ta vam
pre sen tes. Não era eu Pre si den te do Se na do, mas o
vice-Pre si den te. Eu tam bém com pu nha, Se na dor
José Agri pi no, aque la Mesa, quan do des cer ra mos a
fo to gra fia do Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca bral.
Mas V. Exª não vai fi car pre sen te nes ta Casa pela fo -
to gra fia, e cor res pon den te mol du ra, afi xa da na pa re -
de da que la Co mis são. V. Exª es ta rá pre sen te nes ta
Casa pe los en si na men tos que le gou a to dos nós e
por seus sen ti men tos: sen ti men to de ho mem pú bli co,
sen ti men to de amor à pá tria. V. Exª sem pre pro ce deu
como ho mem pro bo, dig no e hon ra do.
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A Pre si dên cia, nes te mo men to, ape nas se as so -
cia às ho me na gens. Mais do que eu, fa lou o Bra sil in -
te i ro por meio dos ilus tres par la men ta res que o apar -
te a ram, so bre o que não con si de ra mos a des pe di da
de V. Exª, por que des pe di da é algo que com pun ge o
co ra ção do ser hu ma no. Assim me re fe ri ou tro dia,
quan do fa la va com o Se na dor Car los Wil son. Acho
que é um até bre ve, até um ou tro mo men to, um mo -
men to fe liz. Ha ve rá sem pre um mo men to para o re en -
con tro de V. Exª com seus co le gas e o con ti nu ar de V.
Exª na vida pú bli ca, pe re gri nan do por este Bra sil, pe -
las uni ver si da des, por onde quer que V. Exª vá, seja
qual for o ca mi nho que V. Exª tri lhe em sua nova vida,
eu di ria, nes se in ter reg no.

Por tan to, Se na dor Ber nar do Ca bral, re ce ba
aqui não a fala só do Pre si den te; re ce ba aqui a fala de 
seu ami go, de quem sem pre o ad mi rou e que nu tre
por V. Exª um sen ti men to de pro fun da ami za de.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Mu -
i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou pas -
sar a Pre si dên cia ao Se na dor Car los Wil son, não sem 
an tes ter a sa tis fa ção de anun ci ar a pa la vra do Se na -
dor e vice-Pre si den te da Re pú bli ca a ser em pos sa do,
Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, es ta va aguar -
dan do que to dos cum pri men tas sem o Se na dor Ber -
nar do Ca bral por que meu dis cur so co me ça com um
po e ma de Gil ber to Frey re. A im pres são que te nho é a
de que to dos gos ta rão de ouvi-lo, mes mo que de po is
nem pres tem aten ção ao meu pro nun ci a men to. É de
1926.

Eu ouço as vo zes
eu vejo as co res
eu sin to os pas sos
 de ou tro Bra sil que vem aí
mais tro pi cal
mais fra ter nal
mais bra si le i ro.
O mapa des se Bra sil, em vez das co -
res dos Esta dos
terá as co res das pro du ções e dos tra -
ba lhos,
Os ho mens des se Bra sil, em vez das
co res das três ra ças
te rão as co res das pro fis sões e re -
giões. 
As mu lhe res do Bra sil em vez das co -
res bo re a is

te rão as co res va ri a men te tro pi ca is. 
Todo bra si le i ro po de rá di zer: é as sim
que eu que ro o Bra sil
todo bra si le i ro e não ape nas o ba cha -
rel ou o dou tor,
o pre to, o par do, o roxo, e não ape nas
o bran co e o se mi bran co.
Qu al quer bra si le i ro po de rá go ver nar
esse Bra sil
le nha dor
la vra dor
pes ca dor
va que i ro
ma ri nhe i ro
fu ni le i ro
car pin te i ro
con tan to que seja dig no do go ver no do 
Bra sil
que te nha olhos para ver pelo Bra sil,
ou vi dos para ou vir pelo Bra sil
âni mo de vi ver pelo Bra sil
co ra gem de mor rer pelo Bra sil
mãos para agir pelo Bra sil
mãos de es cul tor que sa i bam li dar com 
o bar ro for te e novo dos Bra sis
mãos de en ge nhe i ros que li dem com
in gre si as e tra to res eu ro pe us e 
[nor te-ame ri ca nos a ser vi ço do Bra sil
mãos sem anéis (que os anéis não de i -
xam o ho mem cri ar nem tra ba lhar)
mãos li vres
mãos cri a do ras
mãos fra ter na is de to das as co res
mãos de si gua is que tra ba lham por um
Bra sil sem Aze re dos,
sem Iri ne us,
sem Ma u rí ci os de La cer da.
Sem mãos de jo ga do res
nem de es pe cu la do res nem de mis ti fi -
ca do res.
Mãos to das de tra ba lha do res,
pre tas, bran cas, par das, ro xas, mo re nas,
de ar tis tas
de es cri to res
de ope rá ri os
de la vra do res
de pas to res
de mães cri an do fi lhos
de pais en si nan do me ni nos
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de pa dres ben zen do afi lha dos
de mes tres gui an do apren di zes
de ir mãos aju dan do ir mãos mais mo ços
de la va de i ras la van do
de pe dre i ros edi fi can do
de dou to res cu ran do
de co zi nhe i ras co zi nhan do
de va que i ros ti ran do le i te de va cas
cha ma das co ma dres dos ho mens.
Mãos bra si le i ras
bran cas, mo re nas, pre tas, par das, ro xas
tro pi ca is
sin di ca is
fra ter na is.
Eu ouço as vo zes
eu vejo as co res
eu sin to os pas sos
des se Bra sil que vem aí.

Esse é um po e ma de Gil ber to Frey re, es cri to
em 1926.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res e De pu ta -
dos, Exmªs au to ri da des, meus ami gos, este é um mo -
men to al ta men te sig ni fi ca ti vo em toda a mi nha vida. É
uma des pe di da. Des pe di da e sa u da de, pos so di zer.
Des pe di da, por for ça de um novo cha ma men to a no -
vas res pon sa bi li da des que es tou as su min do.

Sa u da de, que já se ma ni fes ta. Sa u da de do Se -
na do, onde se tra çam os ru mos e se de ci dem os des -
ti nos do País. Sa u da de do com pa nhe i ris mo e do am -
bi en te aco lhe dor que me pro por ci o na ram pe río dos
dos mais en ri que ce do res de toda a mi nha exis tên cia.

No Se na do, há qua tro anos, ini ci ei o hon ro so
man da to que me de le gou o povo mi ne i ro, na ex pec ta -
ti va de cum pri-lo até o fim. Aqui che guei para ocu par
mi nha ca de i ra por oito anos. Não digo lon gos, Sr. Pre -
si den te, por que, para tra ba lhar pelo Bra sil, qual quer
tem po é pou co, qual quer pe río do é cur to, qual quer
man da to é bre ve.

No con ví vio com meus no bres co le gas, vin dos
de to das as uni da des da Fe de ra ção, co nhe ci a sín te -
se de um Bra sil fas ci nan te na di ver si da de de sua cul -
tu ra, de sua eco no mia, de seu te ci do so ci al, de sua
ge o gra fia fí si ca e hu ma na e de sua pe cu li ar uni da de
lin güís ti ca.

Aqui as sis ti, nos tra ba lhos do Ple ná rio e das Co -
mis sões, a no tá ve is ma ni fes ta ções de sa be do ria, de
to le rân cia, de aca ta men to, de ci vi li za das e res pe i to -
sas dis cor dân ci as e de ni ve la men to de con ce i tos
quan do em jogo es ta vam os su pe ri o res in te res ses do
Bra sil.

E pude cons ta tar, na prá ti ca, as li ções de bra si li -
da de que aqui apren di. Ago ra, por exem plo, na cam -
pa nha ele i to ral, ao lado do emi nen te bra si le i ro Luiz
Iná cio Lula da Sil va, per cor ri o Bra sil de pon ta a pon -
ta, co nhe ci bra si le i ros de to das as ra ças, de to dos os
ma ti zes.

Vi com os meus olhos, em cada es ca la da lon ga
jor na da, que o Bra sil real, o Bra sil das ruas e dos
cam pos, é o mes mo Bra sil aqui pro je ta do na fi gu ra
dos no bres Se na do res, le gí ti mos re pre sen tan tes de
cada Esta do da Fe de ra ção.

Co nhe cen do e ou vin do o Bra sil e os bra si le i ros,
re for cei a con vic ção de que es ta va cer to ao de fen der
a ali an ça vi to ri o sa nas ele i ções para a Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Ha via ques ti o na men tos con tra a co li ga ção 
do PT com o PL, o PC do B, o PCB e o PMN. Espe ci al -
men te quan to ao PL. Afi nal, onde es ta va a co e rên cia? 
O PL é um Par ti do de cen tro e não de ve ria par ti ci par
des sa ali an ça pre do mi nan te men te à es quer da.

Enten dia que, se o alvo co mum é com ba ter a
fome, a mi sé ria, o de sem pre go, a de si gual da de de
ren da, o anal fa be tis mo e a ba i xa es co la ri da de, as di -
fe ren ças ide o ló gi cas e par ti dá ri as de ve ri am fi car para 
trás, per der-se no ca mi nho, por que a meta está à
fren te. 

Hou ve um mo men to em que na Chi na, após a
mor te de Mao Tsé-tung – da Re vo lu ção Co mu nis ta de 
1948, da Re vo lu ção Cul tu ral de 1966 – as su miu o Go -
ver no uma gran de li de ran ça e um gran de es ta dis ta,
que foi Deng Xi a o ping, que, numa me tá fo ra, abriu es -
pa ço para que se unis sem to dos os po vos da Chi na
para cons tru ir aque le país e re to mar o de sen vol vi -
men to. Sua me tá fo ra fi cou co nhe ci da no mun do in te i -
ro: “Não im por ta a cor do gato, o que im por ta é que ele 
cace o rato”.

A par tir da Chi na, al guns ci en tis tas po lí ti cos a
tra du zi ram: “Não im por ta a co lo ra ção ide o ló gi ca, o
que im por ta é o bem co mum”. No Bra sil, ou tros ci en -
tis tas a tra du zi ram: ”Não im por ta a co lo ra ção par ti dá -
ria, o que im por ta é que se al can cem os ob je ti vos so -
ci a is”. Sa be mos que os ra di ca lis mos, se jam os de di -
re i ta ou de es quer da, são co i sa do pas sa do. A pró pria
ex pe riên cia so ci a lis ta de Esta do na ex-União So vié ti -
ca fra cas sou de po is de 70 anos. E por que fra cas sou? 
Por vá ri as ra zões, mas por três bá si cas que de vem
ser lem bra das. Uma de las de or dem eco nô mi ca, ou -
tra de or dem po lí ti ca e ou tra que po de ría mos di zer de
or dem fi lo só fi ca.

Do pon to de vis ta eco nô mi co, fra cas sou a ex pe -
riên cia so ci a lis ta de Esta do por que o Esta do é um
pés si mo em pre sá rio. Aqui no Bra sil, o Esta do con se -
guiu que brar pra ti ca men te to dos os Ban cos de to dos
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os Esta dos da Fe de ra ção – isso ape nas como exem -
plo. Pois bem, a eco no mia lá tam bém não foi bem, as -
sim como não foi bem a eco no mia da Ale ma nha ori -
en tal em re la ção à eco no mia da Ale ma nha oci den tal.
Tam bém não foi bem a eco no mia da Co réia do Nor te
em re la ção à eco no mia da Co réia do Sul.

Veja que a ra zão eco nô mi ca foi uma das ca u sas
do fra cas so da ex pe riên cia so ci a lis ta de Esta do. 

A ra zão po lí ti ca de veu-se ao fato de que o re gi -
me foi im plan ta do e man ti do pela for ça, es pe ci al men -
te com a mor te de Lê nin e, a par tir de 1924, com a as -
sun ção de Sta lin, hou ve o sa cri fí cio de mi lhões e mi -
lhões de pes so as para a ma nu ten ção do re gi me.

Fal tou li ber da de e a li ber da de na po lí ti ca é como 
o ar que se res pi ra na vida. Sem a li ber da de a po lí ti ca
não pros pe ra. Daí a ra zão pela qual, po li ti ca men te,
tam bém ti nha de fra cas sar o re gi me.

Da mes ma for ma, do pon to de vis ta fi lo só fi co,
por que a pre mis sa era fal sa. Nós não so mos igua is,
so mos se me lhan tes. Por quê? Por que so mos do re i no 
ani mal, da es pé cie hu ma na, en tão so mos se me lhan -
tes. Mas cada um de nós tem sua vo ca ção, sua ap ti -
dão, seu tem pe ra men to, sua res pon sa bi li da de na qui -
lo que faz, sua de di ca ção ao que faz. Daí a ra zão pela
qual, do pon to de vis ta fi lo só fi co, ti nha que fra cas sar a 
ex pe riên cia so ci a lis ta de Esta do.

Mas tudo isso não sig ni fi ca que as Esquer das
te nham de sa pa re ci do. As Esquer das es tão pre sen -
tes, só que elas hoje sig ni fi cam prin ci pal men te pro bi -
da de no tra to da co i sa pú bli ca, sen ti men to na ci o nal e
sen si bi li da de so ci al. Esse é um tri pé so bre o qual pre -
ci sa ser cons tru í da uma nova era para o nos so País.
Foi pen san do as sim que eu não via ne nhu ma in com -
pa ti bi li da de ide o ló gi ca ou de prin cí pi os na ali an ça que
nós cons tru í mos. E ela pode ser le va da a cada ci da dão 
com o qual nós – o Pre si den te Lula e eu – nos re u ni -
mos, para o qual fa la mos em todo ter ri tó rio bra si le i ro. 

Não se ilu dam! O Pre si den te Lula é uma fi gu ra
ad mi rá vel, um pre des ti na do, um ho mem ab so lu ta -
men te pre pa ra do para re a li zar um gran de go ver no à
fren te dos des ti nos do País. É in te li gen te e co nhe ce
tudo de po lí ti ca. Não há ne nhum ou tro po lí ti co me lhor
pre pa ra do do que o Pre si den te Lula para ad mi nis trar
o Bra sil. Essa é ou tra ra zão pela qual eu não via ne -
nhu ma di fi cul da de para que nós fi zés se mos a ali an ça
e le vás se mos a men sa gem da ali an ça ao povo bra si -
le i ro.

O es ma e ci men to das ide o lo gi as e o se pul ta -
men to de pre con ce i tos têm per mi ti do ao mun do co -
nhe cer no vos ca mi nhos e pers pec ti vas que abrem à

Hu ma ni da de ca na is de en ten di men to an tes inex plo -
ra dos.

Foi nes se ce ná rio que en xer guei a fi gu ra ad mi -
rá vel de Luiz Iná cio Lula da Sil va e com ele me iden ti -
fi quei.

To dos co nhe cem a mi nha vida. Eu sou de ori -
gem mu i to hu mil de. Eu sou o dé ci mo pri me i ro fi lho de
uma fa mí lia de quin ze. Saí de casa aos qua tor ze anos 
de ida de para tra ba lhar como em pre ga do na ci da de.
No meu pri me i ro em pre go, eu não re ce bia o su fi ci en -
te para que eu pu des se pa gar um quar to no ho tel
onde que ria mo rar. Café da ma nhã, al mo ço, jan tar e
quar to cus ta vam mais do que aqui lo que eu iria re ce -
ber de or de na do. Então, con cor dei com a dona do ho -
tel em mo rar no cor re dor des te ho tel. E não te nho ne -
nhu ma má goa dis so. Ao con trá rio. Equi li brei o meu or -
ça men to. E não era or ça men to ad je ti va do; era equi lí -
brio mes mo. Era su pe rá vit sem o ad je ti vo de “pri má -
rio”. Era su pe rá vit mes mo. 

Por tan to, uma das co i sas que eu mais pre zo é a
ques tão or ça men tá ria, por que, sem equi lí brio or ça -
men tá rio, como di zia o sa u do so João Sal da nha, “a
vaca vai para o bre jo”. 

Meus ami gos, eu mo rei no cor re dor des se ho tel
por um ano e meio, para equi li brar o meu or ça men to e 
me tor nar in de pen den te aos qua tor ze anos de ida de.
Aos de zo i to anos, que ria me es ta be le cer, mas não ti -
nha R$1. O meu ir mão mais ve lho – ele era mais ve lho 
do que eu qua se de zo i to anos – con cor dou em me
em pres tar quin ze con tos, CR$15 mil, des de que meu
pai con cor das se em me eman ci par. Fa la mos com pa -
pai, que con cor dou em me eman ci par aos 18 anos de
ida de. Mon tei uma ca si nha de te ci dos com os Cr$15
mil em pres ta dos por ele, que me co bra va 1,5% de ju -
ros. Eu de po si ta va men sal men te no Ban co Hi po te cá -
rio Cr$225,00 para cré di to em sua con ta em Ubá). A
lo ji nha era em Ca ra tin ga. 

Um belo dia, o ge ren te do ban co me dis se as -
sim: “Meu fi lho” – ele me tra ta va as sim, por que eu era
um me ni no de 18 anos – “por que você de po si ta todo
mês Cr$225,00 aqui para cré di to de Ge ral do Go mes
da Sil va em Ubá?” Esse ge ren te do ban co tam bém se
cha ma va Ge ral do. 

Fa lei: “Sr. Ge ral do, o Ge ral do Go mes da Sil va é
meu ir mão. Eu não te nho nada. Os Cr$15 mil que são
o meu pe que no ca pi tal são dele e pago 1,5% de ju ros
ao mês”. 

Ele me dis se: “Isso é um ab sur do. Seu ir mão
não pode lhe co brar es ses ju ros. Exis te a Lei da Usu -
ra, de 1933, de Ge tú lio Var gas. Ju ros po dem ser 12%
ao ano, a ri gor até me nos de 1% ao mês. Você não
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pode pa gar es ses ju ros. Vou lhe em pres tar es ses
Cr$15 mil e você paga seu ir mão”. 

Eu fa lei: “Sr. Ge ral do, eu não pos so fa zer isso.
Meu pai me eman ci pou tam bém a pe di do dele”. 

Ele dis se: ”Fale com ele”. 
Um belo dia, meu ir mão che ga a Ca ra tin ga. E eu 

lhe dis se as sim: “Ge ral do, o Sr. Ge ral do San ta na dis -
se isso e isso”. Fa lei gros so: “Você não pode me co -
brar 1,5%. Exis te a Lei da Usu ra”. 

Ele dis se: “Nun ca lhe co brei ju ros”. 
Eu dis se: “Mas como? Todo mês, de po si to

Cr$225,00 já há qua se um ano. Você não tem re ce bi -
do?” 

Ele dis se: “Te nho re ce bi do, sim, tudo di re i ti nho,
mas aqui lo não são ju ros”. 

Eu dis se: “Então, o que é aqui lo?”. 
Ele fa lou: “Aqui lo é alu guel do di nhe i ro”. 
Eu dis se: “Tudo bem, mas que di fe ren ça há en -

tre alu guel do di nhe i ro e ju ros?”.
E ele dis se: “Há mu i ta di fe ren ça! Você tem que ir 

lá agra de cer ao Sr. Ge ral do San ta na, por que ele te
deu cré di to, mas você não pode to mar o em prés ti mo
lá, por que da qui a 120 dias ven ce e você tem que pa -
gar e fe char a lo ji nha, pois você não tem nada. Co mi -
go, não. Co mi go você vai pa gar só o alu guel”. Ele não
fa la va ju ros de for ma al gu ma. Co brar ju ros era fora da
lei; era alu guel. Di zia: “Você vai me pa gar só o alu -
guel”, mas ju ros não. 

E eu: “Ah, mu i to bem, quer di zer que você doou
o prin ci pal para mim?”

E ele: “Não, não doei, não; você vai me pa gar;
mas da qui a uns dois anos ou três va mos dar um ba -
lan ço; você terá fe i to ca pi tal; en tão fa re mos uma pla -
ni lha e você vai pa gan do o alu guel so bre o sal do de -
ve dor até o fi nal, sem pre ju í zo da lo ji nha”. 

Assim acon te ceu e as sim foi fe i to. Ele me deu
uma gran de li ção.

A mi nha ori gem é de luta. Fui para em pre sa ain -
da jo vem, cri an ça; Lula foi para uma es co la de tor ne i -
ro me câ ni co, uma es co la ad mi rá vel do Se nai. Fui Pre -
si den te da Fe de ra ção das Indús tri as e co nhe ço o Se -
nai. O Se nai, além de for mar o pro fis si o nal, for ma o ci -
da dão, por que o Se nai se pre o cu pa com ques tões li -
ga das ao sen ti men to na ci o nal e ci da da nia. E é mu i to
im por tan te que ele te nha se pre pa ra do numa es co la
tão boa quan to o Se nai. 

A his tó ria dele, afi nal, o Bra sil a co nhe ce. Lula “é 
a cara” do Bra sil: bom, sim ples, tra ba lha dor, ver sá til,
ho nes to, in te li gen te e é um pre des ti na do. Eça de Qu -
e i roz nas Últi mas Car tas a Fra di que Men des, de

1888, pa re ce ter an te vis to o Bra sil do sé cu lo XXI, ao
es cre ver: 

no dia di to so em que o Bra sil, por um
es for ço he rói co, se de ci dir a ser bra si le i ro, a
ser do novo mun do, ha ve rá no mun do uma
gran de na ção. Os ho mens têm in te li gên cia;
as mu lhe res têm be le za  e am bos a mais
bela, a me lhor das qua li da des: a bon da de.
Ora, uma Na ção que tem a bon da de, a in te -
li gên cia, a be le za (e café, nes sas pro por -
ções su bli mes)  pode con tar com um so ber -
bo fu tu ro his tó ri co, des de que se con ven ça
que mais vale ser um la vra dor ori gi nal que
um dou tor mal-tra du zi do do fran cês.

É gran de a res pon sa bi li da de de um Go ver no al -
ça do ao po der nos bra ços da es pe ran ça e da le gí ti ma
as pi ra ção por dias me lho res. É enor me a res pon sa bi -
li da de do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. De mi -
nha par te, sabe o Pre si den te: es ta rei sem pre pron to e 
so li dá rio. Não será fá cil. A dí vi da é gran de e os cus tos
de ca pi tal são os mais ele va dos do pla ne ta. Nun ca se
viu, na his tó ria de nos so País, ma i or trans fe rên cia de
ren da ori un da da pro du ção, o que vale di zer, do tra ba -
lho, para o sis te ma fi nan ce i ro, hoje mais in ter na ci o na -
li za do do que nun ca. Isso é gra ve. Nos so Orça men to
é de fi ci tá rio. Esse su pe rá vit ad je ti va do, o su pe rá vit
pri má rio, na ver da de co bre cer ca de 40% do dé fi cit do 
Orça men to-Ge ral da União. Os ou tros 60% se aco -
plam à dí vi da, que cres ce como bola-de-neve.

Pen so que o des pro po si ta do Ris co Bra sil, que
ele va os spre ads, exis te jus ta men te por que a Ban ca
cre do ra in ter na ci o nal e na ci o nal sabe fa zer con ta e
sabe, mais ain da, que ne nhu ma eco no mia pode su -
por tar tal cus to. Bas ta di zer que nos sa taxa de ju ros
bá si ca real é, hoje, cer ca de 20 ve zes a ame ri ca na e
10 ve zes a dos pa í ses eu ro pe us que per ten cem à
União Eu ro péia.

Re fi ro-me à taxa bá si ca, por que as ta xas co bra -
das aqui pe los ban cos co mer ci a is para, por exem plo,
des con tos de du pli ca tas ou fi nan ci a men to ao con su -
mi dor, es sas são um ver da de i ro des pro pó si to, um as -
sal to. Enquan to pre va le cer esse re gi me de ju ros, não
nos li vra re mos des sa de pen dên cia, des sa sub ser -
viên cia e des sa obe diên cia aos di ta mes dis so que se
con ven ci o nou de no mi nar mer ca do.

Então, con ti nu a rá gran de o sa cri fí cio, até que
pos sa mos tra zer a dí vi da a um pa ta mar pla u sí vel. A
eco no mia pre ci sa vol tar a cres cer e as ex por ta ções
tam bém, e prin ci pal men te. Nos sas po ten ci a li da des
são gi gan tes cas, e no mo men to em que o sal do de
nos sa ba lan ça co mer ci al al can çar va lo res que nos
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per mi tam o su pe rá vit nas tran sa ções cor ren tes e a
qui ta ção dos tí tu los cam bi a is de nos sa dí vi da pú bli ca
in ter na – tí tu los cam bi a is que ja ma is de ve ri am exis tir
re pre sen tan do nos sa dí vi da pú bli ca in ter na, por que
essa de ve ria ser re pre sen ta da ape nas por mo e da
nos sa –, nes se dia não ha ve rá mais o cons tran gi men -
to cam bi al e as ta xas de ju ros ca i rão, per mi tin do-nos
com pe tir em con di ções me nos des fa vo rá ve is em re la -
ção ao mer ca do a que es ta mos sub me ti dos.

O Ma hat ma Gand hi, con du tor da in de pen dên cia 
da Índia, dis se: “A de ca dên cia so ci al nas ce da ri que -
za sem tra ba lho, dos pra ze res sem es crú pu los, do co -
nhe ci men to sem sa be do ria, do co mér cio sem mo ral,
da po lí ti ca sem ide a lis mo, da re li gião sem sa cri fí ci os,
da ciên cia sem hu ma nis mo”. E eu acres cen to: das on -
ze ná ri as ta xas de ju ros. Cer ta men te, na his tó ria con -
tem po râ nea do Bra sil, se ti vés se mos ou vi do com
aten ção es ses en si na men tos, não es ta ría mos na si -
tu a ção pe no sa em que nos en con tra mos, de de sem -
pre go, de fome, de so fri men to, sa cri fí ci os e hu mi lha -
ções. De re nún cia aos nos sos va lo res pa tri mo ni a is e
cul tu ra is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, meus
ami gos, este é o mo men to da des pe di da. Cir cuns tân -
ci as le vam-me a ou tra mis são. Gos ta ria que me per -
mi tis sem vir aqui de vez em quan do para ma tar a sa u -
da de, que já está pre sen te só por sa ber que não se rei
mais um Se na dor, a par tir de 1.º de ja ne i ro de 2003.
Mi nha con vi vên cia nes ta Casa com Par la men ta res
das mais di fe ren tes po si ções e re giões, de fen so res
de va ri a das ban de i ras de luta, con tri bu iu para apu rar
a no ção do que seja po lí ti ca ele va da. Aqui não apren -
di a po lí ti ca ras te i ra, a po lí ti ca me nor, su bal ter na. Não
al me jo nem bus co a sa tis fa ção de ne ces si da des pes -
so a is ou ma te ri a is. O que me trou xe à vida pú bli ca foi
e é a ne ces si da de de re a li zar um tra ba lho que me tra -
ga a cons ciên cia do de ver cum pri do.

Nos sa con vi vên cia nes ta Casa me re ve lou mu i -
tas co i sas. Uma de las é que o Bra sil é ma i or que a
soma de suas par tes. Par ti cu lar men te nes ta Casa, o
Se na do da Re pú bli ca, apren de-se a so bre por a Fe de -
ra ção à soma dos en tes fe de ra dos. Aqui está o pon to
de in fle xão de onde se des cor ti na o todo.

Saio do Se na do, por con se guin te, com o olhar
afi a do para ver o Bra sil por in te i ro em toda a sua uni -
tá ria di men são. Se rei na Vice-Pre si dên cia da Re pú -
bli ca um bra si le i ro de Mi nas Ge ra is. Aqui no Se na do
mi nha ca de i ra será ocu pa da pelo su plen te, Dr. Ael ton
José de Fre i tas, que, cer ta men te, de di ca rá ao nos so
Esta do o me lhor de sua ca pa ci da de. For ma li zo nes te
mo men to a de ci são de ab di car o man da to de Se na -

dor por Mi nas Ge ra is, com efe i tos a par tir de 1º de ja -
ne i ro de 2003. 

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, que ro fa zer agra -
de ci men tos es pe ci a is. Co me ço pela Mesa Di re to ra do 
Se na do, na pes soa de V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet,
que tão dig na men te pre si de e ori en ta com mes tria os
tra ba lhos do Con gres so Na ci o nal. Aos di re to res e fun -
ci o ná ri os da Casa que ro le var tam bém uma pa la vra
de re co nhe ci men to, pela aten ção com que sem pre
me dis tin gui ram, e o faço nas pes so as de Aga ci el
Maia e Ra i mun do Car re i ro.

Digo-lhes, por fim, que nes ta Casa re a li zei par te 
dos meus so nhos. Se não to dos, pelo me nos mu i tos
de les. Levo-os co mi go para a Vice-Pre si dên cia da
Re pú bli ca, onde es pe ro po der par ti ci par, como ali a -
do, das gran des ca u sas na ci o na is.

Mu i to obri ga do! (Pal mas.)
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -

na dor, V. Exª de i xou frus tra dos mu i tos dos que gos ta -
ri am de apar teá-lo, ain da que bre ve men te, e de dar
seu tes te mu nho. Eu gos ta ria, pro fun da men te, an tes
que V. Exª de i xas se a tri bu na, de apar teá-lo.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – V. Exª,
emi nen te Se na dor Sa tur ni no Bra ga, será o se gun do,
por que há aqui um pe di do para que eu dê a pa la vra
ao emi nen te Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, em
pri me i ro lu gar.

O  Sr.  Artur  da  Tá vo la   (Blo co/PSDB – RJ)  –
V. Exª me pode ins cre ver para ter ce i ro, em nome do
Go ver no?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Com mu i ta 
hon ra, Se na dor.

Com a pa la vra, en tão, o nos so Pre si den te.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor

José Alen car, en ca mi nhei esta so li ci ta ção a V. Exª.
Enca mi nhei-a e vim ocu par o lu gar que V. Exª ocu pou
como re pre sen tan te de Mi nas Ge ra is, por que me re -
cor dei do seu pri me i ro dis cur so aqui nes ta Casa,
quan do V. Exª se apre sen tou aos seus Co le gas do
Se na do da Re pú bli ca e, por tan to, à Na ção bra si le i ra.
Re cor do-me de que fui o pri me i ro Se na dor a lhe pe dir
um apar te. Vi logo as ex cel sas qua li da des que or na -
men tam a sua per so na li da de: ho mem sim ples e hu -
mil de. To dos sa be mos do seu êxi to como em pre sá rio;
pou cos, to da via, sa bi am, como re co nhe ce mos hoje,
da sua ca pa ci da de po lí ti ca e da sua ca pa ci da de ad -
mi nis tra ti va, de mons tra das por V. Exª como em pre sá -
rio. E digo da ca pa ci da de ad mi nis tra ti va por que, nos
re i te ra dos pro nun ci a men tos de V. Exª, per ce bi que o
lu gar de V. Exª tan to pode ser no Po der Le gis la ti vo
como no Po der Exe cu ti vo. Quis o des ti no que V. Exª
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fos se com pa nhe i ro de cha pa do fu tu ro Pre si den te da
Re pú bli ca. Acer tou a Na ção bra si le i ra. Acer ta ram
aque les que pri me i ro pen sa ram em V. Exª. Mas não
co nhe ço nin guém – e digo com toda fran que za –, que
fi zes se al gu ma res tri ção à fi gu ra do ho mem pú bli co
cha ma do José Alen car. Fico fe liz em ser o pri me i ro a
apar teá-lo, do lu gar onde V. Exª teve as sen to du ran te
to dos es ses anos, a fim de re i te rar mi nha con vic ção
de que o fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca es ta rá mu i to
bem acom pa nha do, pois está jus ta men te na com pa -
nhia de V. Exª; ho mem ca paz, ho mem de ne gó ci os,
ho mem de es pí ri to pú bli co, ho mem de vida sim ples e
hu mil de, ho mem de con ce i to ili ba do e de mo ral ina ta -
cá vel. Eis como to dos en xer ga mos a fi gu ra de V. Exª
nes ta Casa. Dou-me por sa tis fe i to por ter o pri vi lé gio
de re pe tir, pela se gun da vez, o pri me i ro apar te, re co -
nhe cen do nes te que não me en ga nei nas pa la vras
que lhe de di quei quan do V. Exª ocu pou pela pri me i ra
vez a tri bu na des ta Casa. Que V. Exª seja mu i to fe liz,
jun ta men te com toda a sua fa mí lia, é o que lhe de se jo, 
por que V. Exª dará, como tem dado, mas vai dar ain da 
mais, uma gran de con tri bu i ção para tudo isso que V.
Exª está pre gan do des ta tri bu na, com ta ma nha sin ce -
ri da de. Que V. Exª seja fe liz. Ga nha o Bra sil com V.
Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Emi nen te
Se na dor Ra mez Te bet, nos so dig no e ilus tre Pre si -
den te, não sei, não te nho pa la vras, es tou até emo ci o -
na do por que V. Exª se lem brou do meu pri me i ro pro -
nun ci a men to. Na que la oca sião, fiz ques tão de tra zer
à tri bu na do Se na do a fi gu ra de um gran de ho mem
pú bli co bra si le i ro, que foi o Se na dor Le vin do Co e lho,
da mi nha ter ra, e aqui lhe pres tei ho me na gem e tam -
bém aos seus 11 fi lhos e fi lhas e aos seus 11 gen ros e 
no ras. Le vin do Co e lho foi um ci da dão, um che fe de fa -
mí lia exem plar e um gran de ho mem pú bli co. V. Exª
com pre en deu que aque la era uma ra zão boa para
que eu ocu pas se a tri bu na pela pri me i ra vez como
Se na dor e me hon rou com um apar te tão belo quan to
este que V. Exª fez hoje. Mu i to obri ga do.

Gos ta ria de pe dir ao Pre si den te que me per mi -
tis se fa zer como fez o emi nen te Se na dor Ber nar do
Ca bral – ele sem pre nos en si nou e hoje tam bém nos
en si na. Há mu i tas pes so as que que rem fa lar, en tão
eu gos ta ria que V. Exª me per mi tis se fa zer um agra de -
ci men to no fi nal a to dos os apar te an tes.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª tem toda a au to ri za ção para isso.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Com a pa -
la vra o emi nen te 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 José Alen car, não foi ape nas o Pre si den te Ra -
mez Te bet que ob ser vou e per ce beu a den si da de do
seu pri me i ro pro nun ci a men to, den si da de que foi cres -
cen do nos pro nun ci a men tos su ces si vos. Obvi a men -
te, o Pre si den te Ra mez Te bet, ho mem de gran de sen -
si bi li da de, de gran de acu i da de, logo foi ca paz de es -
ta be le cer a di men são, a es ta tu ra do po lí ti co em V. Exª, 
que che gou a esta Casa co nhe ci do como um em pre -
sá rio de êxi to. Mas a sua di men são po lí ti ca ime di a ta -
men te se re ve lou nos seus pro nun ci a men tos. Eu me
re cor do de ou vir um co men tá rio, logo nos pri me i ros
me ses da le gis la tu ra, de um gran de ami go meu, fa le -
ci do há pou co tem po, que foi uma es pé cie de lí der
ma i or de to dos os fun ci o ná ri os do BNDES, que se
cha ma va Ju ve nal Osó rio Go mes. O pré dio do BNDES 
leva o nome dele, em ho me na gem à li de ran ça que ele 
exer cia so bre to dos nós. E ele, em um dos pri me i ros
en con tros que ti ve mos logo de po is que vol tei a esta
Casa, me dis se: “Escu tei esse Se na dor de Mi nas,
José Alen car. É ex tra or di ná rio!” Eu dis se: “Ju ve nal,
ele é ex tra or di ná rio, re al men te.” A ex pec ta ti va era de
que V. Exª che gas se aqui com o es pí ri to de prag ma -
tis mo de um em pre sá rio bem su ce di do e nos des se li -
ções so bre eco no mia em pre sa ri al, en fim, to dos os
co nhe ci men tos que V. Exª tra zia na sua ex pe riên cia. E 
V. Exª nos deu li ções de po lí ti ca na sua di men são
mais ele va da. V. Exª trou xe uma sa be do ria po lí ti ca,
uma vi são tão cla ra da re a li da de do País e dos pro ble -
mas pe los qua is o País atra ves sa va, que nos im pres -
si o nou a nós to dos. E, Se na dor Alen car, me le vou a
pen sar, pou co tem po de po is, nes ta hi pó te se: o Se na -
dor José Alen car é um ex ce len te can di da to a Vice do
Lula. Fui uma das pes so as que co gi tou, e V. Exª sabe
dis so, pois até con ver sa mos a res pe i to. E esse pro je to 
se re a li zou. Qu e ro di zer que es tou ab so lu ta men te se -
gu ro de que a pre sen ça de V. Exª na cha pa foi fa tor
de ci si vo para a vi tó ria mag ní fi ca de Lula. As qua li da -
des de Lula V. Exª res sal tou com per fe i ção, são es sas
mes mas, mas a pre sen ça de V. Exª trou xe a den si da -
de de al guém que ti nha a prá ti ca da eco no mia. Isso
con for tou, deu um sen ti men to de se gu ran ça a mu i tos
da que les que, de cer ta for ma, du vi da vam de que
Lula, um tra ba lha dor, fos se ca paz de con du zir a Na -
ção. V. Exª foi de ci si vo, sim, nes ta vi tó ria que há de
mar car a his tó ria do Bra sil. Estou se gu ro tam bém de
que V. Exª será um dos prin ci pa is, se não o prin ci pal,
con sul tor, o diá lo go mais den so, mais rico e mais es -
pe ra do pelo Pre si den te Lula no exer cí cio de seu man -
da to. Te nho ob ser va do tam bém a con fi an ça que Lula
tem em V. Exª. Exa ta men te essa sua vi são, essa ca pa -
ci da de de ali ar o prag ma tis mo da sua ex pe riên cia com
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a sen si bi li da de da vi são dos pro ble mas do País e os
co nhe ci men tos teó ri cos que V. Exª ad qui riu ao lon go
da vida fa zem de V. Exª, Se na dor José Alen car,
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, o prin ci pal as ses sor,
con sul tor, ami go do Pre si den te Lula nas ho ras, me ses
e anos di fí ce is que ele vai en fren tar. Meus agra de ci -
men tos pela con tri bu i ção, pela co la bo ra ção que V.
Exª deu a to dos nós e meus cum pri men tos pela vi tó -
ria his tó ri ca que vai mar car o Bra sil da qui para fren te.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor. 

Con ce do o apar te ao emi nen te Se na dor Artur
da Tá vo la.

O  Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
Pre za do Se na dor, em pri me i ro lu gar, que ro de se jar a
V. Exª to das as fe li ci da des no de sem pe nho des te car -
go que o des ti no co lo cou em seu ca mi nho. É sem pre
im por tan te atri bu ir-se for ça e ex pres são a cer tas de ci -
sões, a cer tos de síg ni os que es tão na li nha do des ti no 
in di vi du al. V. Exª, aliás, tem um des ti no in di vi du al de
êxi to tan to na ati vi da de pri va da, que o ca rac te ri zou
até che gar à ati vi da de pú bli ca, quan to nos pou cos
anos de ati vi da de pú bli ca re ve la dos aqui no Se na do e 
em vias de re ve la ção em uma po si ção fun da men tal
para o País nos pró xi mos anos. Em meu nome pes so -
al e como Lí der do Go ver no, que ro de se jar a V. Exª e
ao seu Go ver no fe li ci da des. O sé cu lo XX, Se na dor, foi 
mu i to pou co in te li gen te. A in te li gên cia do sé cu lo XX
se en ca mi nhou na di re ção da ciên cia, das ciên ci as fí -
si cas, das ciên ci as ma te má ti cas, e o cal do de cul tu ra
re sul tan te da pou ca in te li gên cia des se sé cu lo foi o re -
sul ta do de to das as guer ras, de tan tas mor tes, ba se a -
das nos sis te mas po lí ti cos or to do xos. Assim acon te -
ceu na 1ª Gu er ra Mun di al e na 2ª Gu er ra Mun di al, as -
sim acon te ceu em toda a ex pan são ca pi ta lis ta e im -
pe ri a lis ta de al guns pa í ses, que ma ta ram mu i ta gen -
te, as sim acon te ceu no co lo ni a lis mo, que in fe li ci tou
tan tas pes so as, as sim acon te ceu no co mu nis mo or -
to do xo, mor te de mi lhões de pes so as, mor te de ini mi -
gos. O sé cu lo XX ter mi na exa ta men te com uma ca pa -
ci da de de aná li se que a hu ma ni da de fez das duas
ver ten tes que se cho ca ram de uma ma ne i ra ab sur da,
vi o len ta, or to do xi as des ne ces sá ri as: ca pi ta lis mo por
um lado, so ci a lis mo de Esta do por ou tro. No Bra sil,
após a Cons ti tu i ção de 1988, sur giu uma cor ren te po -
lí ti ca que pre gou os ide a is da so ci al de mo cra cia. Isso
já era an ti go nos pa í ses do nor te da Eu ro pa – nos pa í -
ses nór di cos – e ti nha al gu mas ra í zes na Ingla ter ra,
era uma ex pe riên cia nas cen te, já com dez, quin ze
anos de com pro va ção, na Espa nha e em Por tu gal.
Essa ten dên cia so ci al de mo cra ta jun ta exa ta men te
duas ver ten tes que an tes pa re ci am an ta gô ni cas. O

nos so Par ti do, por exem plo, jun ta ten dên ci as que vêm 
do so ci a lis mo com as que vêm do pen sa men to li be ral
em um amál ga ma di fí cil, po rém, pos sí vel. Re pa re V.
Exª: fo mos vi o len ta men te cri ti ca dos por que pa vi men -
ta mos pelo cen tro uma ali an ça – ve jam o nome: não é
PFL, é Par ti do da Fren te Li be ral – que jun ta li be ra is
con ser va do res com li be ra is pro gres sis tas, além de
con tar com a par ti ci pa ção do Par ti do do Mo vi men to
De mo crá ti co Bra si le i ro – PMDB, que tam bém é um
Par ti do de cor ren te so ci al de mo cra ta, tan to que está a
um pas so de ser con vi da do para fa zer par te do novo
Go ver no. V. Exª vem do Par ti do Li be ral. Em pri me i ro
lu gar, faço uma ho me na gem a Álva ro Val le, com
quem, pra ti ca men te, co me cei mi nha vida po lí ti ca, nos 
anos 60, e que sem pre foi de fen sor de um Par ti do que 
re pre sen tas se um es pa ço li be ral, em que pu des se
ha ver um jogo de opi niões e ten dên ci as e ca mi nhas -
se sem se afas tar da base de mo crá ti ca de sua or ga ni -
za ção. Fo mos pro fun da men te cri ti ca dos por que fi ze -
mos uma ali an ça com a Fren te Li be ral. Quem nos cri -
ti ca va de ma ne i ra vi o len ta está ago ra ali a do aos li be -
ra is na pes soa de V. Exª. Veja que res pon sa bi li da de!
Os li be ra is eram pin ta dos como ven di lhões da Pá tria,
adep tos do ca pi ta lis mo opres sor, res pon sá ve is – a
ex pres são é essa – pelo des mon te do Esta do e, no
en tan to, ao fim de oito anos, de tal ma ne i ra, as idéi as
de so ci al de mo cra cia se ar ra i ga ram no Bra sil que ne -
nhum par ti do de ver ten te so ci a lis ta pôde che gar ao
Go ver no sem uma ali an ça com os li be ra is – os qua is
V. Exª re pre sen ta. Che gou ao Go ver no uma ali an ça
mu i to bem mon ta da com os li be ra is e co me ça a com -
pre en der que não se di ri ge um País como o Bra sil so -
zi nho com uma úni ca ten dên cia, com ex clu si vi da de
para al gu mas idéi as; co me ça a com pre en der que,
sem o en ten di men to de que a re a li da de de um go ver -
no é com pó si ta, in clu den te e não ex clu den te, não se
go ver na um País com as com ple xi da des do Bra sil. V.
Exª, por tan to, nis so que lhe dá o des ti no – fa zen do
jus ti ça ao que é V. Exª como pes soa, como ci da dão –
re pre sen ta nes te ins tan te a pos si bi li da de da ma nu -
ten ção des sa ali an ça, de uma ali an ça que pa vi men ta
o ca mi nho do avan ço bra si le i ro pela es tru tu ra de mo -
crá ti ca, pela ab sor ção de idéi as li be ra is que são hoje
ace i tas na eco no mia do mun do e, tam bém, por par te
do pen sa men to li be ral, a com pre en são de que não é
ex clu si va men te com a acu mu la ção ca pi ta lis ta que se
vai fa zer o avan ço do Bra sil, o pro gres so des te País
na di re ção do hu ma no. Essa ta re fa de vi ver em ali an -
ça não é fá cil, por que ali an ça é jus ta men te algo que
não é fe i to en tre os igua is, é fe i to en tre os que pen -
sam di fe ren te men te, ca pa zes de se uni rem em tor no
de um pro je to co mum. Esta, aliás, é a base do par la -
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men ta ris mo: a jun ção de ten dên ci as que se unem em
tor no de um ob je ti vo cons tru í do em co mum. Espe ro
que, como re pre sen tan te li be ral, com a pru dên cia que 
tem, com o bom-sen so, com a ex pe riên cia e com
esse modo su a ve de fa zer e de fen der as suas idéi as – 
nun ca ou vi mos de V. Exª uma pa la vra agres si va, não
fos se V. Exª a pró pria ex pres são da sa be do ria da mi -
ne i ri da de – V. Exª pos sa ser esse fa tor de equi lí brio e,
como dis se o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, esse con -
se lhe i ro. Não se pre o cu pe se, no ca mi nho, vo zes ra di -
ca is in ter pre ta rem mal esse novo ca sa men to que a
po lí ti ca bra si le i ra faz. Em pri me i ro lu gar, por que ele
não é tão novo, já foi ex pe ri men ta do nos úl ti mos oito
anos. A ex pe riên cia des ses oito anos é tão pro mis so -
ra, é tão im por tan te para o Bra sil que se gui-la, apri -
mo rá-la e apro fun dá-la é ta re fa para todo go ver no le -
gi ti ma men te ele i to pelo povo, ao qual, em meu nome
e em nome do Go ver no, como seu Lí der, nes te mo -
men to, co lo co nas mãos de V. Exa, de se jan do-lhe to -
das as fe li ci da des e cum pri men tan do-o pela for ma
como exer ceu o man da to de Se na dor, hon ran do Mi -
nas Ge ra is e o Bra sil. Fe li ci da des, Se na dor José
Alen car.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti. Fa -
zen do soar a cam pa i nha.) – Se na dor José Alen car,
per mi ta-me in ter rom pê-lo para, cum prin do o Re gi -
men to, pror ro gar a ses são para dar opor tu ni da de aos
que de se jam apar teá-lo e, tam bém, para cum prir a
Ordem do Dia, ao fi nal.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Qu e ro
agra de cer mu i to as pa la vras sá bi as do Se na dor Artur
da Tá vo la. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª con -
ce de-me um apar te, Se na dor José Alen car?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço V.
Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
José Alen car, de se jo re a fir mar a ad mi ra ção que te -
nho por V. Exª. Pude acom pa nhar os mo men tos de
con so li da ção de V. Exª como elo de uma ali an ça na ci -
o nal que re dun dou na vi tó ria de um pro je to po lí ti co
ex tra or di ná rio para este País, que lan çou o de sa fio,
no ce ná rio na ci o nal, de ter mos um pro je to de so ci e -
da de à al tu ra dos de sa fi os do ter ce i ro mi lê nio. Esta -
mos di an te de um ce ná rio in ter na ci o nal mu i to pre o cu -
pan te, e V. Exª, como pro fun do co nhe ce dor dos gra -
ves pro ble mas eco nô mi cos mun di a is e do Bra sil,
cons ta ta isso. Tes te mu nha mos a mor te de mais de 30 
mil cri an ças, to dos os dias, em fun ção da fome ou de
do en ças evi tá ve is, des ta ca da men te dos nos sos ir -
mãos afri ca nos. Te mos o Bra sil in se ri do em gran des

di fi cul da des. O se tor pro du ti vo pas sa por ver da de i ra
as fi xia e pede al gum ca mi nho de es ta bi li da de para
ge rar em pre go, ren da e no vas opor tu ni da des para o
País. Te mos de tes te mu nhar que há oito anos, quan -
do ti ve mos um pro je to po lí ti co vi to ri o so no ce ná rio na -
ci o nal, ha via qua tro mi lhões de de sem pre ga dos, hoje
são 12 mi lhões e ain da te mos uma in fla ção que nos
ame a ça com ta xas de 5% ao mês. Te mos, en tão,
gran des de sa fi os. Mas vi ve mos um mo men to de tran -
si ção res pon sá vel, em ní vel ele va do, com um di ag -
nós ti co si tu a ci o nal mu i to cor re to e sin ce ro do atu al e
do novo Go ver no. As res pon sa bi li da des tor nam-se
co muns en tre os que es tão sa in do e os que es tão en -
tran do, por que exis te algo ma i or do que as di fe ren ças
par ti dá ri as e ide o ló gi cas: o de sa fio de fa zer bem a
este País. Pos so tes te mu nhar que V. Exª é de ten tor de 
uma das mais ex tra or di ná ri as bi o gra fi as. Espe ro que
V. Exª pos sa de i xar, para as fu tu ras ge ra ções, o exem -
plo de sua vida pes so al, pois, ou vin do suas his tó ri as,
te nho cer te za de que há mu i to a apre ci ar e re fle tir.
Que V.Exª con ti nue, no seu dia-a-dia de Vice-Pre si -
den te da Re pú bli ca do Bra sil, como ami go do Con -
gres so Na ci o nal, como um for te in ter lo cu tor do que
pen sa o Con gres so Na ci o nal, que re pre sen ta a so ci e -
da de bra si le i ra, a na ção bra si le i ra, e pos sa aju dar nos 
avan ços so ci a is do País. O Bra sil tem a fe li ci da de de
ter Luiz Iná cio Lula da Sil va como con du tor de seus
des ti nos. O sé cu lo XX fez a hu ma ni da de in te i ra so frer
com mu i tas guer ras e mor tes. Espe ra mos que este
seja o sé cu lo da dig ni da de hu ma na, em que o ser hu -
ma no es te ja sem pre em pri me i ro lu gar. Mu i to êxi to e
mi nha ad mi ra ção.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Tião Vi a na. 

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V. Exª
con ce de-me um apar te, no bre Se na dor José Alen car?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço V. Exª
com mu i to pra zer.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Emi -
nen te Se na dor José Alen car, a vida de V. Exª, a ex pe -
riên cia e a sa be do ria po de rão dar uma con tri bu i ção
mu i to gran de ao Bra sil, aju dan do o novo Pre si den te
da Re pú bli ca. Como foi dito aqui, V. Exª po de rá ser um 
gran de con se lhe i ro. Eu digo mais: V. Exª po de rá ser
um par ce i ro, mos tran do a re a li da de bra si le i ra, mos -
tran do o que é bom e o que é ruim. Por que essa ex pe -
riên cia de vida, o téc ni co não co nhe ce; aque le ho -
mem de ga bi ne te nun ca sen tiu; o eco no mis ta ra ci o ci -
na por um axi o ma es ta tís ti co de que o que é cons tan -
te no pas sa do é pro vá vel no fu tu ro. Mas na vida não é
as sim; na vida é di fe ren te. V. Exª que veio de uma por -
ta de co mér cio em Mon tes Cla ros, que che gou em -
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pre sa ri al men te aon de che gou e, po li ti ca men te, se
trans for mou no se gun do ho mem da Re pú bli ca po de -
rá dar ao Bra sil uma gran de con tri bu i ção: o acon se -
lha men to, a ori en ta ção, a sa be do ria que só se ad qui -
re com o tem po. E V. Exª tem o tem po ne ces sá rio para 
pos su ir sa be do ria. Pa ra béns e mu i to su ces so na
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca!

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, pelo seu apar te.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor José Alen car?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Pas so a
pa la vra a V. Exª.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
José Alen car, co nhe ci o Pre si den te ele i to Luiz Iná cio
Lula da Sil va no co me ço de sua car re i ra sin di cal. De -
po is, dele me trans for mei em com pa nhe i ro na Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Co nhe ci V. Exª ain da co -
man dan do a Fe de ra ção das Indús tri as de Mi nas Ge -
ra is. Con vi vo com V. Exª no Se na do. Um e ou tro le vam 
a ex pe riên cia do Par la men to que é fun da men tal para
quem che fia o Po der Exe cu ti vo. É ilu são ima gi nar-se
um Pre si den te da Re pú bli ca, um Go ver na dor de
Esta do ou um Pre fe i to Mu ni ci pal que não te nha bom
re la ci o na men to com as res pec ti vas Ca sas Le gis la ti -
vas. V. Exª pode não ser um mo de lo de ven ce dor na
vida por que as pes so as não gos tam de mo de los, mas 
nin guém há de ne gar que V. Exª é um exem plo. Qu e i -
ram ou não, V. Exª le va rá a ex pe riên cia da vida em -
pre sa ri al e po lí ti ca no Se na do – V. Exª de cla rou nes ta
tar de que ti nha sido mu i to en ri que ci da esta sua vi vên -
cia aqui – para a Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca.
Sabe V. Exª que é pela qua li da de da luz que me lhor se 
dis tin gue o efe i to da som bra. Se um, o Pre si den te da
Re pú bli ca, for a luz, e V. Exª, como Vice-Pre si den te,
for a som bra, na har mo nia de sá bi os ho mens de cen -
tes e dig nos, que é o caso de V. Exª, te nho a im pres -
são de que po de re mos afas tar as di fi cul da des que vi -
rão por aí. Este ja cer to, Se na dor José Alen car, de que 
V. Exª traz a mar ca do ho mem de ca rá ter, de dig ni da -
de e de de cên cia. Qu an do Con fú cio dis se, há mi lha -
res de anos, que uma lon ga mar cha co me ça com o
pri me i ro pas so, eu pen so que ele es ta va equi vo ca do:
uma lon ga mar cha co me ça com a de ci são que an te -
ce de os pri me i ros pas sos, e a de ci são que Lula teve
ao cha má-lo com os com pa nhe i ros dos dois par ti dos
para esta união (Pre si den te e Vice-Pre si den te) foi a
que hoje faz com que V. Exª vá à tri bu na, des pe ça-se
de seus co le gas, diga um até bre ve, por que V. Exª não 
per de rá ja ma is as suas pe ga das aqui den tro. Da qui,
os que fi cam são seus ad mi ra do res; os que saem,
como eu, são mu i to mais ad mi ra do res por que é à dis -

tân cia que se vê o ta ma nho da mon ta nha; per to dela
não dá para ver mu i to. Deus o pro te ja, seja fe liz e con -
si de re que, nes ta Casa, V. Exª de i xou um pas so gran -
de, mu i to lu mi no so. Cum pri men tos e pa ra béns pela
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, a par tir de 1º de ja ne i -
ro de 2003.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral, pelo seu apar te. Mu i -
to obri ga do.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na dor
José Alen car, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Con ce do a 
pa la vra a V. Exª, Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor José Alen car, pela hon ra da con ces -
são do apar te. Esta tar de re al men te tor na-se mar can -
te no Se na do, pri me i ra men te pela pa la vra do Se na -
dor Ber nar do Ca bral e, ago ra, a de V. Exª, o que nos
sen si bi li za pro fun da men te. Esta mos ex tre ma men te
fe li zes por sa ber que V. Exª de i xa rá o car go de Se na -
dor para ocu par, a par tir do dia 1º de ja ne i ro, a hon ro -
sa po si ção de Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. Para
Go iás, par ti cu lar men te, é até mo ti vo de re a li za ção,
por que a sin to nia, a har mo nia e a con vi vên cia en tre
mi ne i ros e go i a nos é mu i to fra ter na, é algo ex cep ci o -
nal. Mas há uma ex pli ca ção: pos si vel men te, 80% da
po pu la ção de Go iás são pro ve ni en tes de Mi nas Ge ra -
is, o que re al men te nos apro xi ma. Cer ta vez, dis se ao
re cém-ele i to Pre si den te da Re pú bli ca Tan cre do Ne -
ves da sa tis fa ção de Go iás, afir man do-lhe que, quan -
do um mi ne i ro ocu pa va uma po si ção na Re pú bli ca, o
go i a no se re a li za va. Nós nos re a li za mos com a pre -
sen ça de V. Exª ao lado do Pre si den te ele i to, o Lula,
na di re ção má xi ma da Re pú bli ca. Lem bro-me bem de
quan do V. Exª li de ra va os em pre sá ri os de Mi nas Ge -
ra is, sal vo en ga no, na Pre si dên cia da Asso ci a ção Co -
mer ci al e Indus tri al de Mi nas Ge ra is, sen do pos te ri or -
men te can di da to ao Go ver no da que le Esta do. O des -
ti no o trou xe a esta Casa para que ti vés se mos a opor -
tu ni da de de con vi ver mais pro xi ma men te. Re cor -
do-me bem de uma re u nião da Ban ca da do PMDB,
con vo ca da para tra tar de ques tões po lí ti co-par ti dá ri -
as, quan do V. Exª pe diu a pa la vra e nos deu uma li ção
de co nhe ci men to da si tu a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra
do Bra sil. Está va mos pre o cu pa dos, tal vez, com as -
sun tos par ti dá ri os, e V. Exª in qui e ta va-se com o ce ná -
rio eco nô mi co bra si le i ro. Aqui lo nos im pres si o nou
tan to que, logo de po is, os três Se na do res de Go iás,
con vi da mos V. Exª – que, gen til men te, sa tis fez aque la 
von ta de co le ti va – para com pa re cer ao nos so Esta do
a fim de, na Assem bléia Le gis la ti va, fa lar ao povo go i -
a no e in je tar na que la re gião a con fi an ça no fu tu ro
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des te País di an te, mu i tas ve zes, da des con fi an ça de
gran de par te da po pu la ção bra si le i ra pe las di fi cul da -
des vi vi das. Por ques tões lo ca is, V. Exª de i xou o
PMDB e aga sa lhou-se no PL. Em se gui da, Lula tor -
nou-se can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, bus -
can do no PL o seu com pa nhe i ro de cha pa, quan do o
Par ti do de ci diu in di car o nome de V. Exª. Tra ta-se de
obra do des ti no. Em um mo men to di fí cil, nós não po -
de mos ne gar que este País tem ex pe ri men ta do de -
sen vol vi men to. O Bra sil de hoje não é o de on tem,
mas con vi ve com di fi cul da des se ri ís si mas, so bre tu do
na área so ci al. De re pen te, o des ti no ofe re ce ao Bra sil 
a opor tu ni da de da união do lí der em pre sa ri al ao lí der
sin di cal, numa de mons tra ção de que re al men te é pre -
ci so dar as mãos – jo vens, ido sos, bran cos, ne gros,
pro fis si o na is li be ra is, ope rá ri os, em pre sá ri os –, a fim
de trans for mar mos o Bra sil no País de nos sos so -
nhos. Vejo hoje a Na ção to ma da de es pe ran ça e de fé
no Go ver no que se ins ta la rá no dia 1º de ja ne i ro,
cons ti tu í do por aque le que sur giu do meio ope rá rio e
pelo que, com di fi cul da des, trans for mou-se em lí der
em pre sa ri al. Foi jus ta men te por ca u sa des se sen ti -
men to de ne ces si da de de união que o povo deu ao
Pre si den te Lula e a V. Exª, seu com pa nhe i ro de cha -
pa, a ma i or quan ti da de de vo tos já vis ta em todo o
mun do. Isso mos tra a to dos nós que a res pon sa bi li da -
de nes sa hora se ex pan de, se avo lu ma, so bre to dos
aque les que têm nos om bros a res pon sa bi li da de pe -
los des ti nos des te País. Estou cer to, em bo ra dis tan te
da qui, de que o Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De -
pu ta dos não fal ta rão com o novo Go ver no que bre ve -
men te se ins ta la rá, por que este é, na ver da de, um
mo men to de ouro para o fu tu ro do Bra sil. A pre sen ça
de V. Exª, ao lado do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va, re al men te é mo ti vo de ale gria para Mi nas Ge ra -
is e para Go iás e de se gu ran ça para o Bra sil. Meus
cum pri men tos pelo tra ba lho re a li za do nes ta Casa e
pelo que V. Exª, ao lado do novo Pre si den te, re a li za rá
pelo Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, emi nen te Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Con ce do a 
pa la vra a V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Qu e ro
tam bém re gis trar nos Ana is des ta Casa os meus
cum pri men tos a V. Exª pelo be lís si mo tra ba lho que
de sen vol veu no Se na do dan do-nos li ções im por tan -
tís si mas e de se jar-lhe mu i to su ces so nes sa mis são
ár dua que tem pela fren te. V. Exª e o Pre si den te ele i to, 
Luiz Iná cio Lula da Sil va, en fren ta rão enor mes de sa fi -

os. O País en con tra-se em di fi cul da des. Te re mos de
en con trar no vos ca mi nhos. Hoje o Bra sil in te i ro con fia
tan to na ca pa ci da de do Pre si den te quan to na do
Vice-Pre si den te. V. Exª é um dos ho mens mais im por -
tan tes des te País, tan to na área em pre sa ri al quan to na 
área po lí ti ca. Pou cos ho mens con se gui ram tan to êxi to
na vida em pre sa ri al e na vida po lí ti ca quan to V. Exª,
pois, em bo ra es te ja há pou co tem po na vida pú bli ca,
che gou à Vice-Pre si dên cia do Bra sil. Te nho cer te za
de que al ça rá, ain da, vôos mu i to mais al tos. Qu e ro
de se jar-lhe mu i tas fe li ci da des na fu tu ra mis são e
agra de cer-lhe seus en si na men tos. Tive o pri vi lé gio de 
pri var da ami za de e dos con se lhos de V. Exª nes ta
Casa. V. Exª fez tam bém uma de fe rên cia es pe ci al a
mim, vi si tan do a mi nha ci da de, Ja taí, onde o Pre si -
den te Lula ob te ve um dos ma i o res ín di ces de vo ta -
ção, mais de 72% do to tal dos vo tos. Ouvi um tes te -
mu nho mu i to im por tan te de um ja ta i en se, que dis se:
“Se na dor Ma gui to, quem ouve José Alen car não de i -
xa de vo tar nele!” E aque le ci da dão nun ca ti nha vis to
nem ou vi do José Alen car. Isso re al men te se con fir -
mou no 1º tur no quan do o Luiz Iná cio Lula da Sil va
ob te ve lá cer ca de 50% dos vo tos e, tam bém, no 2º
tur no, quan do Lula re ce beu mais de 72% dos vo tos.
Foi um dos ma i o res ín di ces do Bra sil. Isso ocor reu em 
vir tu de da vi si ta de V. Exª, que mu i to nos hon rou, que
hon rou Ja taí, que hon rou Go iás. Qu e ro agra de cer-lhe 
por isso e, mais uma vez, di zer-lhe que es ta rei no Se -
na do para lu tar, para tra ba lhar em fa vor do fu tu ro Go -
ver no. Saí pelo meu Esta do pe din do vo tos para Lula e 
para José Alen car. Não te nho como não apo i ar o novo 
Go ver no Se pedi vo tos para ele, devo ter a res pon sa -
bi li da de de apo iá-lo, de aju dá-lo, sem nada que rer em
tro ca. Já de i xei isso mu i to cla ro: faço po lí ti ca por ide al, 
nada mais. O que de se jo é um Go ver no jus to, hu ma -
no, de mo crá ti co, so li dá rio, que dê opor tu ni da de a to -
dos. O que de se jo é uma pá tria em que haja me nos
de si gual da des so ci a is, uma pá tria sem fome, sem mi -
sé ria, en fim, uma pá tria jus ta. Por essa ra zão, es ta rei
aqui lu tan do com to das as for ças para aju dá-los a en -
con trar ca mi nhos que dêem ao País dias me lho res.
Re pi to, o Bra sil pre ci sa mu dar mu i to. As co i sas não
vão bem. Não adi an ta que rer ta par o sol com a pe ne i -
ra. A vi o lên cia é mu i to gran de. Ses sen ta por cen to das 
es tra das bra si le i ras es tão de te ri o ra das e, para re cu -
pe rá-las, o cus to será al tís si mo. Em mi nha re gião, en -
tre as ci da des de San ta Rita e Por te lân dia, para per -
cor rer 30km de es tra da, são ne ces sá ri as qua tro ho -
ras. Lá es tão os Mu ni cí pi os que mais pro du zem: Ja taí, 
o ma i or pro du tor in di vi du al do País, e Rio Ver de, o se -
gun do. E as es tra das são qua se in tran si tá ve is. Há mu -
i to o que fa zer. Te re mos de aju dar mu i to, lu tar mu i to,

De zem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  12 25431

DEZEMBRO 200242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tra ba lhar mu i to. Por tan to, de se jo a V. Exª mu i to êxi to
na mis são. E con te co mi go, como Se na dor de Go iás,
para es tar ren te com V. Exª e com o fu tu ro Pre si den te, 
aju dan do o País a en con trar no vos ca mi nhos e dias
me lho res para o povo. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor José Alen car, que ro ape nas pe dir às Srªs e
aos Srs. Se na do res que ain da que rem apar teá-lo que 
se ate nham aos dois mi nu tos re gi men ta is para dar
opor tu ni da de a to dos de se ma ni fes ta rem em um mo -
men to tão im por tan te como este.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si -
den te, pe las nos sas ano ta ções, es tão ins cri tos o Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, Se na do ra Emi lia Fer nan des, 
Se na dor José Agri pi no Maia e Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra. To da via, peço a S. Exªs que me per mi tam
pas sar a pa la vra an tes à Se na do ra Ma ri na Sil va, fu tu -
ra Mi nis tra do Meio Ambi en te, por que S. Exª tem um
com pro mis so fora e veio aqui para par ti ci par da ses -
são, com gran de hon ra para nós.

De ma ne i ra que, se me per mi tem, vou pas sar a
pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor José Alen car, per mi ta-me fa zer mi nha ins cri -
ção tam bém.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se -
na dor José Alen car, tam bém que ro me ins cre ver.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Se na -
dor José Alen car, tam bém que ro me ins cre ver.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
José Alen car, tam bém de se jo me ins cre ver.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Pois não,
Exce lên ci as.

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
José Alen car, em pri me i ro lu gar, que ro agra de cer-lhe
por aqui es cer ao meu pe di do e, em se gun do, de se jo
agra de cer a to dos os Co le gas que con cor da ram em
que eu usas se da pa la vra nes te mo men to. Mu i to ra pi -
da men te vou fa zer mi nha ho me na gem ao gran de par -
ce i ro que V. Exª tem sido nas ques tões mais re le van -
tes des te País. Como Se na dor e como em pre sá rio, V.
Exª tem uma pre o cu pa ção mu i to gran de com o nos so
fu tu ro e in cor po ra, em suas ações em pre sa ri a is, a
res pon sa bi li da de so ci al. Com cer te za, é essa pos tu ra
que hoje o leva a um dos pos tos mais im por tan tes em
nos sa Re pú bli ca: a con di ção de Vice-Pre si den te. É
mo ti vo de or gu lho e de mu i ta hon ra para nós do Par ti -
do dos Tra ba lha do res tê-lo como par ce i ro ao lado de
Lula no gran de de sa fio de fa zer com que este País

vol te a cres cer e pos sa ge rar opor tu ni da des de em -
pre go e com ba ter as ma ze las so ci a is. Qu e ro aqui pe -
dir a Deus que o acom pa nhe nes te novo de sa fio, e
que V. Exª, Se na dor José Alen car, tam bém “da Sil va”,
ao lado de Luiz Iná cio Lula da Sil va, pos sa fa zer o res -
ga te des te País, sob vá ri os as pec tos: eco nô mi co, so -
ci al, cul tu ral e, so bre tu do, no que diz res pe i to ao ali -
nha men to éti co para que pos sa mos en fren tar as
gran des ma ze las da ex clu são so ci al. Que Deus o
acom pa nhe em sua ca mi nha da. Mu i to obri ga da aos
Co le gas por te rem per mi ti do esse apar te.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na do ra Ma ri na Sil va.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço ago -
ra o emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – No bre
Se na dor José Alen car, V. Exª re vi ve a saga dos fa mo -
sos po lí ti cos mi ne i ros. Di zem, emi nen te Se na dor, que 
as mu lhe res são mais in te li gen tes do que os ho mens.
V. Exª deve ter apren di do mu i to com as mu lhe res. Mu i -
to em bo ra a pri ma zia seja do ho mem em pe dir a mão
das mu lhe res em ca sa men to, di zem que são elas que 
es co lhem o ho mem que vai es co lhê-las. Cre io que V.
Exª sen tiu que Lula pre ci sa ria mu i to de seu con cur so,
para mo di fi car este Bra sil. E V. Exª fez como os an ti -
gos e in te li gen tes po lí ti cos mi ne i ros: aca bou sen do
Vice-Pre si den te de Luiz Iná cio Lula da Sil va. Essa
par ce ria, emi nen te Se na dor, con fe re o equi lí brio de
que o Bra sil tan to pre ci sa para im ple men tar as re for -
mas es tru tu ra is ne ces sá ri as ao País. V. Exª re pre sen -
ta, afi nal, a ali an ça en tre o ca pi tal e o tra ba lho, em que 
não há an ta go nis mo, mas so men te con fluên cia de
idéi as. Por tan to, como mi ne i ro e, so bre tu do, como
bra si le i ro, acho mu i to im por tan te que V. Exª seja o
Vice-Pre si den te de Luiz Iná cio Lula da Sil va, por que
ha ve rá de con fe rir esse equi lí brio de que o Bra sil tan -
to pre ci sa. Mi nas Ge ra is sem pre es te ve pre sen te nas
ho ras mais an gus ti an tes do País: com Fe li pe dos
San tos, com Ti ra den tes, pos te ri or men te com o gran -
de Jus ce li no Ku bits chek e ou tros no mes. V. Exª será o 
gran de po lí ti co mi ne i ro do fu tu ro. Por tan to, em meu
nome, em nome do povo to can ti nen se, e, se eu ti ver
au to ri za ção, em nome do emi nen te Se na dor Fran ce li -
no Pe re i ra, as sim como no dos mon te cla ren ses e em
nome de to dos os mi ne i ros do nor te, onde nas ci, gos -
ta ria de sa u dá-lo por que V. Exª é mu i to ad mi ra do, res -
pe i ta do e ama do. Seja o bra ço for te de que Lula tan to
pre ci sa para im ple men tar as mo di fi ca ções ne ces sá ri -
as a este País. Eu, seu ami go, onde es ti ver, es ta rei
tor cen do e, mais do que isso, fa zen do meu mo des to
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pa pel para que este País mude, prin ci pal men te para o 
povo mais so fri do des ta Na ção. Seja fe liz, Se na dor
José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio. 

Ouço ago ra a emi nen te Se na do ra Emi lia Fer -
nan des.

A Sra. Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor José Alen car, o Se na do Fe de ral pres ta jus ta
ho me na gem a V. Exª em uma fase im por tan te de sua
vida como ho mem pú bli co. V. Exª fez uma le i tu ra do
mo men to que o Bra sil vive, do cla mor de um povo por
vo zes, por bra ços e por uni da de na cons tru ção de um
novo País. Vi ver este pro ces so, para nós, é algo mu i to 
sig ni fi ca ti vo. O Bra sil pas sa por um novo mo men to
his tó ri co. To dos nós, ho mens e mu lhe res de es pe ran -
ça, de fé e vi são de ci da da nia, so mos pro ta go nis tas
des ta nova his tó ria. Dois Sil vas che gam ao po der
para ori en tar nos sos des ti nos pe los pró xi mos qua tro
anos, quem dera por mais. Ao lado des ses gran des
ho mens, há duas Ma ri sas, cada uma com his tó ria,
tra je tó ria, luta, vi são e luz pró pri as. Tudo isso não foi
por aca so. A vida é fe i ta de ca mi nha das e de sa fi os. É
um de sa fio que a vida ofe re ce a V. Exª e à sua Ma ri za,
as sim como ao Pre si den te ele i to e à sua es po sa, tam -
bém Ma ri sa. V. Exª, por meio de sua his tó ria, de sua
ori gem hu mil de, mas ho nes ta, de ter mi na da e em pre -
en de do ra, des de cedo mos trou que fez de sua vida
uma cons tru ção de fé, de vi tó ria, de so li da ri e da de e
de vi são cla ra e ní ti da da im por tân cia da do a ção e da
co lo ca ção de for ça e ener gia a ser vi ço de uma ca u sa
ma i or. O mo de lo eco nô mi co ado ta do pelo Bra sil ex -
clui, de sem pre ga, em po bre ce, joga mi lhões de pes -
so as no anal fa be tis mo, na mi sé ria e faz com que jo -
vens se dro guem e se ma tem, mu i tas ve zes, por um
par de tê nis ou por um pou co mais do que isso. V. Exª
sabe que, nes te mo men to, o País pede so cor ro a to -
dos nós; mas, em meio a tudo isso, V. Exª teve a sen si -
bi li da de de ado tar, na pos tu ra de sem pre, a de ter mi -
na ção para co lo car-se à dis po si ção de um pro je to
para um novo tem po. As pro pos tas apre sen ta das
para esse novo tem po são di fe ren tes, sim, do que
está pos to ago ra. Ali an ças se cons tro em em cima de
um novo pro je to de país, de um novo pro je to de so be -
ra nia na ci o nal, de um novo pro je to de vi são so ci al aci -
ma do lu cro a qual quer pre ço e aci ma do eco nô mi co,
abrin do mão da qui lo que é o prin cí pio nor te a dor de
toda a Na ção: a ga ran tia de vida dig na e de so bre vi -
vên cia de seu povo. V. Exª, como em pre sá rio em pre -
en de dor, sabe que dis so. Por isso con gra tu lo-me com
V. Exª. Tam bém de i xo esta Casa, e a de i xo fe liz, por -
que, a par tir dos mais de dois mi lhões de vo tos que

con quis ta mos no Rio Gran de do Sul, te nho cer te za
de que par ce la sig ni fi ca ti va ou to tal foi co lo ca da nas
ur nas para que o Go ver no Lula/Alen car pu des se
pros pe rar e ser vi to ri o so como o foi. Onde es ti ve mos,
as su mi mos o com pro mis so pú bli co de aju dar e con ti -
nu ar avan çan do na pre ga ção que sem pre fi ze mos: da 
ver da de, da es pe ran ça, da fé e da dig ni da de a ser vi ço 
de uma ca u sa. O que V. Exª fez, aju dan do, apos tan do
e acre di tan do nes te novo pro je to que vem sen do
cons tru í do ao lon go de 20 anos, li de ra do pelo gran de
e fu tu ro Pre si den te Lula, será re gis tra do pela his tó ria
como um ato de do a ção, de ca pa ci da de de aju dar e
con tri bu ir não para um pro je to ou um par ti do, mas
para com o povo bra si le i ro – ho mens, mu lhe res, cri -
an ças, ido sos, ne gros, bran cos, ín di os, do cam po e
da ci da de – que quer aju dar a cons tru ir um novo Bra -
sil. Leve nos sa men sa gem, nos so ca ri nho, nos sa ad -
mi ra ção e a dis po si ção de luta que tam bém apren de -
mos com V. Exª. Meus cum pri men tos.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na do ra Emi lia Fer nan des.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
José Alen car, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor José Alen car, como ca ta ri nen se, gos ta ria de não
fi car de fora.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Pois não,
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, peço li cen ça ao ilus tre ora dor que se
en con tra na tri bu na para co mu ni car ao Se na do que,
em en ten di men to com o Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, de ci di mos pela
au to con vo ca ção do Con gres so Na ci o nal até o dia 20
de de zem bro, con si de ran do que há gran de pro ba bi li -
da de de vo tar mos o Orça men to para 2003 ain da este
ano. Essa é a ra zão prin ci pal da au to con vo ca ção.
Inclu i re mos, pelo Se na do Fe de ral, as ma té ri as da
com pe tên cia pri va ti va do Se na do da Re pú bli ca e ou -
tras que de pen dem ain da de acor dos e con ver sas
com as Li de ran ças. É ape nas um bre ve avi so.

Re tor no, as sim, a pa la vra aos Se na do res apar -
te an tes para que hon rem o ora dor que está na tri bu na.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Esti ma dís si -
mo Se na dor José Alen car, veja V. Exª como são as
co i sas da vida: co nhe ce mo-nos há 20 anos, pelo me -
nos. Não ima gi nei nun ca que, de po is de 20 anos, eu
vi es se a ser ad ver sá rio do Vice-Pre si den te da Re pú -
bli ca. Adver sá rio sim, mas ini mi go nun ca. E por não
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ser ini mi go, de se jo ao fu tu ro Vice-Pre si den te o me -
lhor dos êxi tos. Mais do que de se jar, ao lhe di ri gir a
mi nha pa la vra ma ni fes to a mi nha ab so lu ta con fi an ça
em V. Exª. Todo go ver no pre ci sa de boa dose de prag -
ma tis mo. Sem ne nhum de mé ri to ao Par ti do dos Tra -
ba lha do res, acre di to que V. Exª dará uma boa dose de 
prag ma tis mo, ob je ti vi da de, co nhe ci men to de ca u sa
em como bem ad mi nis trar um Go ver no que se ini cia
em 1º de ja ne i ro do pró xi mo ano. Se na dor José Alen -
car, tal vez esta seja uma boa hora de, ra pi da men te,
co mu ni car à Casa as cir cuns tân ci as em que nos co -
nhe ce mos. Em 1982, fui ele i to Go ver na dor, ti nha 37
anos, era um pou co mais que um me ni no. Em um belo 
dia, logo no co me ço do Go ver no, apa re ceu uma gran -
de cri se por que a ma i or das in dús tri as do Esta do es -
ta va em co lap so ab so lu to. Era a Têx til Se ri dó, e os tra -
ba lha do res es ta vam na por ta da fá bri ca e na por ta do
Ho tel Du cal fa zen do pi que te e exi gin do o di re i to de re -
ce ber os sa lá ri os atra sa dos de seis me ses. Eu ti nha
de re sol ver aque la ques tão e não se ria pela for ça,
como me foi so li ci ta do e ne guei-me a fa zer. Foi quan -
do apa re ceu um ma tu to mi ne i ro, que, com um je i to
mu i to sim pá ti co, pro pon do as su mir o con tro le da Têx -
til Se ri dó. Prag ma ti ca men te, ele me dis se que con cor -
da ria em as su mir esse com ple xo in dus tri al se o Go -
ver no do Esta do trans for mas se os dé fi cits que a em -
pre sa ti nha com o Ban co de De sen vol vi men to e com
a com pa nhia elé tri ca em ações, se o Go ver na dor fos -
se com ele ao Ban co do Bra sil e ao BNDES ne go ci ar
os dé bi tos da em pre sa e se ou tras co i sas mais pu -
des sem ser fe i tas pela mão do Go ver na dor. Fi quei ou -
vin do o ma tu to, gos tei do je i to dele e pedi um tem po
para pen sar. Não foi mais do que uma se ma na. To mei
in for ma ções so bre o ma tu to e cha mei-o de vol ta. Des -
cul pe-me a fran que za. Des co bri que se tra ta va de um
ci da dão com fama de ser um ho mem de bem. Eu lhe
dis se: “Dr. Alen car, acho que vou to par a sua pa ra da,
mas que ria co nhe cer a fá bri ca que o se nhor tem em
Mon tes Cla ros”. Era a úni ca que ele ti nha. Per gun tei
se po de ria ir lá; ao que ele res pon deu que eu po de ria
ir no mo men to em que eu qui ses se. Pe guei um avião -
zi nho do Esta do e fui ba ter lá. Encon trei uma fá bri ca
gran de, mas mu i to mo des ta. As pa re des pin ta das,
ima cu la das, as má qui nas fun ci o nan do, tudo em seu
lu gar; as ope rá ri as e os ope rá ri os far da dos dis cre ta -
men te. Tudo di re i to, com cara de co i sa bem ad mi nis -
tra da. Eu vol tei e dis se: “Dr. Alen car, o ne gó cio está fe -
i to. Vou en ca mi nhar à Assem bléia Le gis la ti va o pro je -
to de lei vi a bi li zan do a trans for ma ção dos cré di tos.
Va mos ago ra ao Ban co do Bra sil, ao Ban co do Nor -
des te e ao BNDES”. Assim o fi ze mos, e o com pro mis -
so que ele fir mou co mi go de que, se eu fi zes se o que

ti nha pro me ti do, ele re a bri ria a fá bri ca em 30 ou 60
dias e, em 90 dias, es ta ria com dois tur nos com to dos
re em pre ga dos, ele cum priu. De lá para cá a Têx til Se -
ri dó trans for mou-se na Co te mi nas, que hoje é o ma i or 
com ple xo in dus tri al do Rio Gran de do Nor te. O ma tu to 
mi ne i ro cha ma-se José Alen car, Se na dor, que será
Vice-Pre si den te do Bra sil a quem de se jo todo o êxi to
do mun do, de co ra ção para co ra ção, por que a nos sa
re la ção co me çou de for ma mu i to sa dia e mu i to pro du -
ti va. O meu Esta do deve mu i to a V. Exª, Se na dor José
Alen car, e eu es pe ro que o Bra sil lhe deva mu i to mais.
Que Deus o pro te ja.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor José Agri pi no. 

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
José Alen car, per mi te V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço o
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, meu emi nen te com pa -
dre. Em se gui da ou vi rei a Se na do ra Mar lu ce Pin to e
os Se na do res Ge ral do Melo e Edu ar do Su plicy.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Caro
Se na dor e com pa dre José Alen car, per mi ta-me a
Casa o tra ta men to de in ti mi da de. Fi quei na dú vi da se
fa la ria em nome de Mi nas, abor dan do os te mas con -
sis ten tes quan to à eco no mia, à mo bi li da de so ci al, ao
sen ti men to de Mi nas, que nin guém vi o la im pu ne men -
te, ou se re cor da ria as nos sas con ver sas, os nos sos
con ta tos e tam bém a nos sa apro xi ma ção, em bo ra em 
ver ten tes po lí ti cas bas tan te di fe ren tes. Re cor da-se V.
Exª que, em de ter mi na do mo men to, ha via uma pre o -
cu pa ção, pelo me nos da mi nha par te e acre di to que
da par te de V. Exª, com as en ti da des de clas se de Mi -
nas Ge ra is: Asso ci a ção Co mer ci al, Fe de ra ção das
Indús tri as, Fe de ra ção do Co mér cio. Era pre ci so que
elas as su mis sem um pa pel que con fe ris se des ta que
a Mi nas Ge ra is na mí dia, na im pren sa, nos me i os de
co mu ni ca ção, de cer ta for ma so nhan do com uma
com pe ti ção com o Esta do de São Pa u lo. Eu ima gi na -
va que, na que la hora, o seu nome pu des se ser uma
ver ten te para che gar a essa po si ção. Pois bem, não
con ver sá va mos. V. Exª me pro cu ra va mu i to pou co e
eu tam bém o pro cu ra va mu i to pou co. Mas nos olhá va -
mos. E ha via uma cer ta afi ni da de, uma iden ti da de en -
tre nós dois. E, cer ta no i te, per mi ta-me uma re ve la ção 
ín ti ma, V. Exª e a mi nha co ma dre Ma ri sa, o ca sal, co -
mu ni ca ram-me que gos ta ri am de nos fa zer uma vi si -
ta, em mi nha re si dên cia, na rua Antô nio Ale i xo, ir mão
de Pe dro Ale i xo, es ta dis ta mi ne i ro. V. Exª foi à mi nha
casa e dis se-me: “Olha, sem nos co nhe cer mos de
for ma mais con sis ten te ou mais am pla, há uma ad -
mi ra ção nos sa por você” – di zia V. Exª , “e nós es ta -
mos aqui para con vi dá-lo – não te nho mu i to como jus -
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ti fi car – para o ca sa men to da mi nha fi lha Ma ria da
Gra ça, que será re a li za do em um de ter mi na do dia, no 
mês tal, as sim, as sim”. Eu con fes so que fui sur pre en -
di do e ve ri fi quei que o si lên cio mi ne i ro tem o equi lí brio 
das mon ta nhas e pro mo ve o de sen vol vi men to e a
qua li da de so ci al do Esta do. Fo mos pa dri nhos de ca -
sa men to de Ma ria da Gra ça. A mi nha es po sa La ti ce, a 
quem eu cha mo de La ti cí nia, fi lha de li ba ne ses, e o
meu com pa dre ao lado de Ma ri sa, a sua es po sa. Pois, 
bem, a mi nha pre vi são si len ci o sa ter mi nou acon te -
cen do. V. Exª foi ele i to Pre si den te da Fe de ra ção das
Indús tri as e, em ra zão de seu tem pe ra men to, de sua
vo ca ção, de sua des ti na ção, de sua ori gem, tan gi do
pela mo bi li da de so ci al, che gou à Pre si dên cia da Fe -
de ra ção das Indús tri as, e Mi nas con se guiu ter um
des ta que ma i or, qua se che gan do per to de São Pa u lo
na mí dia na ci o nal, nos de ba tes na ci o na is, nos em ba -
tes eco nô mi cos, em to dos os pro ble mas do in te res se
de Mi nas Ge ra is, por que de fen de mos esse triân gu lo
que é São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e Rio de Ja ne i ro –
para nós, Mi nas Ge ra is, Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo. V. 
Exª, Pre si den te da Fe de ra ção das Indús tri as, co me -
çou a ima gi nar que po dia ser can di da to ao Go ver no
de Mi nas Ge ra is. Há de se lem brar que tal vez o seu
pri me i ro pas so te nha sido te le fo nar para o seu com -
pa dre para uma con ver sa de três, qua tro ou cin co ho -
ras no Ho tel Wem bley, de sua pro pri e da de, na Rua
Espí ri to San to, en tre a Rua Ca e tés e a Ave ni da San -
tos Du mont. A sua con ver sa era exa ta men te no sen ti -
do de apro fun dar a mi nha vi são quan to à pos si bi li da -
de da sua can di da tu ra ao Go ver no de Mi nas Ge ra is.
Con fes so que fi quei pre o cu pa do e o acon se lhei a pro -
cu rar um Par ti do me nor, para que pu des se par tir de
uma ver ten te que não fos se tão com pro me ti da po li ti -
ca men te. Entre tan to, V. Exª en ten deu que de via se
ins cre ver em um gran de Par ti do, para fa zer uma gran -
de cam pa nha. Efe ti va men te, a cam pa nha se de sen -
vol veu, e veio a pri me i ra der ro ta po lí ti ca. Não há ho -
mem pú bli co que não te nha uma der ro ta po lí ti ca. A
par tir daí, meu caro com pa dre, co me ça mos a per ce -
ber que o nome de V. Exª po dia cres cer. E foi cres cen -
do até que, em de ter mi na do mo men to, acom pa nhan -
do aten ta men te a pro je ção da Co te mi nas, ao lado de
seu com pa dre e ami go e de meu com pa dre e ami go
Luiz de Pa u la Fer re i ra, seu só cio na Co te mi nas, co -
me ça mos a per ce ber que V. Exª se ria can di da to ao
Se na do. Foi fe i ta uma cam pa nha mag ní fi ca, com uma 
mú si ca fan tás ti ca que en can tou os mi ne i ros. E V. Exª
ob te ve uma vo ta ção es plên di da. Eu já era Se na dor.
Ocor re, meu caro com pa dre José Alen car, que essa
po si ção ter mi nou com aque la re u nião que V. Exª pro -
mo veu no Pa lá cio das Artes em Belo Ho ri zon te. E lá,

to dos nós, seus ami gos, fo mos sur pre en di dos com o
in gres so, no ple ná rio, de Luiz Iná cio Lula da Sil va,
abra çan do-o pu bli ca men te tal vez pela pri me i ra vez. E 
Mi nas, de cer to modo es tu pe fa ta, via o em pre sá rio
José Alen car abra çan do um tor ne i ro me câ ni co, um
ope rá rio, um lí der sin di cal. Aque le en con tro ser viu
para de mons trar re al men te uma iden ti da de en tre Lula 
e José Alen car, que veio lá de Ubá, da que la loja pe -
que ni na que mon tou com di nhe i ro em pres ta do de seu 
ir mão. Alu guel, não ju ros. Da que le en con tro ter mi nou
sa in do a can di da tu ra de José Alen car Go mes da Sil va 
ao lado de Luiz Iná cio Lula da Sil va. Pois bem, es tou
aqui exa ta men te para lem brar es ses fa tos e di zer que
o Bra sil é re al men te a ter ra ma ra vi lho sa para se vi ver,
tra ba lhar, e nun ca para mor rer. A mo bi li da de so ci al é
ex tra or di ná ria. V. Exª veio lá do mato, da loja pe que ni -
na, de um quar to de um ho tel zi nho de quin ta clas se,
onde dor mia no cor re dor. E este seu com pa dre e ami -
go nas ceu no Nor des te bra si le i ro, fi lho de agri cul tor
que não sa bia ler nem es cre ver; en tre sete ir mãos,
que ape nas ti ve ram trin ta dias de es co la, so men te
este seu com pa dre teve a opor tu ni da de, por ser o ca -
çu la, de fa lar hoje ao Vice-Pre si den te da Re pú bli ca
bra si le i ra, meu com pa dre José Alen car. A mo bi li da de
so ci al fez de Lula Pre si den te da Re pú bli ca, em uma
de ci são iné di ta no Bra sil e tal vez no mun do. Este fi lho
de agri cul tor po bre está fa lan do como Se na dor da
Re pú bli ca – e já exer ceu to dos os car gos em Mi nas
Ge ra is – ao Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José Alen -
car. E peço a V. Exª que trans mi ta à mi nha co ma dre
Ma ri za e à mi nha afi lha da Ma ria da Gra ça um abra ço
fra ter nal. Efe ti va men te, es ta mos sa tis fe i tos, por que
pro mo ve mos uma as so ci a ção no Bra sil para que, fu -
tu ra men te, não se ja mos um Esta do do mi na do pela
bru ta li da de da dis tri bu i ção de ren da, pela po bre za,
pela in di gên cia, mas que as pi re mos sem pre à es pe -
ran ça de o Bra sil cres cer e pros pe rar cada vez mais.
Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, emi nen te Se na dor e com pa dre Fran ce li no Pe -
re i ra.

Ouço, ago ra, a Se na do ra Mar lu ce Pin to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa

en ca re ce aos Srs. Se na do res a ma i or bre vi da de pos -
sí vel nos apar tes a fim de que to dos te nham opor tu ni -
da de de pro nun ci ar-se, a exem plo do que ocor reu
quan do dis cur sou o Se na dor Ber nar do Ca bral.

A Sra Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – No bre co -
le ga Se na dor e fu tu ro Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
quan do V. Exª su biu à tri bu na, onde fi cou al guns ins -
tan tes pa ra do, es pe ran do que ter mi nas se a con fra ter -
ni za ção com o nos so co le ga Se na dor Ber nar do Ca -
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bral, fa lou que es pe ra va por que sa bia que te ría mos
em pe nho de ouvi-lo re ci tan do um po e ta, mas que tal -
vez não agi ría mos do mes mo modo ao ou vir mos o
seu dis cur so. Te nho ple na con vic ção de que V. Exª es -
co lheu o po e ma de Gil ber to Frey re, es cri to nos idos
de 1926, não por aca so, mas por ter sen ti do que o que 
aque le po e ta es cre veu – em bo ra não jul gas se que,
após 76 anos, o fato vi es se a acon te cer como es ta va
es cri to no po e ma – se re a li za ria, ou seja, po de ria as -
su mir a Pre si dên cia um ope rá rio, um pro fis si o nal li be -
ral, um pre to ou um bran co. Tudo o mais que já foi dito
por V. Exª leva a crer que, re al men te, essa hora che -
gou. De po is de tan tos pre si den tes mu i to ins tru í dos –
uns in di ca dos, ou tros ele i tos pelo povo –, ago ra che -
gou a vez do ope rá rio, do tor ne i ro me câ ni co, e che -
gou a vez do me ni no ado les cen te, que, aos 18 anos,
ini ci ou-se como mi cro em pre sá rio e de po is se tor nou
um gran de em pre sá rio. Um está para as su mir a Pre si -
dên cia da Re pú bli ca e o ou tro a Vice-Pre si dên cia. V.
Exª dis se que o fu tu ro Pre si den te era um pre des ti na -
do. De po is de tudo o que ouvi aqui nes te ple ná rio so -
bre V. Exª, prin ci pal men te o de po i men to do Se na dor
José Agri pi no, pos so di zer que V. Exª tam bém é um
pre des ti na do. As co i sas não acon te cem por aca so.
Por mais que lu te mos, mu i tas ve zes que re mos algo
jul gan do que é para a nos sa fe li ci da de e de ou tros,
mas “O lá de cima” é quem de ci de. Tudo tem uma ra -
zão de ser. Qu an do V. Exª de i xou o nos so PMDB,
como eu la men tei! Não es tou fa lan do isso por hoje ser 
V. Exª o nos so fu tu ro Vice-Pre si den te. V. Exª deve se
lem brar de que o abra cei e dis se que la men ta va sua
sa í da de nos so Par ti do. Te nho cer te za de que to dos
os pe e me de bis tas la men ta ram a sa í da de V. Exª. Mas
es ta va es cri to: ti nha de es co lher ou tro Par ti do para
che gar aon de che gou. E te nho cer te za, meu no bre
co le ga, de que V. Exª será a es pi nha dor sal des se Go -
ver no. Digo isso não em de mé ri to aos de ma is, mas
por que Lula, como já foi dito, é um pre des ti na do – ho -
mem sim ples, saiu do Nor des te e foi para São Pa u lo
fa zer sua vida... to dos sa bem a his tó ria do fu tu ro Pre -
si den te da Re pú bli ca –, e V. Exª, igual men te, mas por
ca mi nhos di fe ren tes, que ago ra se en con tra ram, vão
for mar um par que po de rá, quem sabe, con se guir o
que ou tros não con se gui ram. Não por mal da de, mas
por que tudo tem a sua épo ca, o seu mo men to, o mo -
men to de luta. Qu e ro di zer a V. Exª que es pe ro mu i to
do no bre co le ga, e pos so até di zer, ami go, quan tas
ve zes da tri bu na des te ple ná rio, fa lan do so bre a nos -
sa Ama zô nia, fa lan do so bre o meu que ri do Esta do de
Ro ra i ma, V. Exª me apar te ou, afir man do, com ve e -
mên cia, que não era da re gião Ama zô ni ca, mas que
iria se jun tar a nós para de fen dê-la e para aju dar o

nos so Esta do. Assim, meu no bre co le ga, não é uma
co bran ça, ape nas um lem bre te: não es que ça aque la
re gião pro mis so ra que pode res ga tar, no fu tu ro, até a
fome dos bra si le i ros. Bas ta que haja in ves ti men tos
cer tos, que pos sam tra zer ren ta bi li da de, que pos sam
ser bem con du zi dos e bem fis ca li za dos, por que o im -
por tan te não é só a li be ra ção dos re cur sos; mais im -
por tan te do que a li be ra ção dos re cur sos é a fis ca li za -
ção, para que não haja des per dí cio. E com a ex pe -
riên cia de al guém que co me çou como mi cro em pre sá -
rio, che gan do a ser re co nhe ci do hoje como um gran -
de em pre sá rio, com mi lha res de em pre ga dos em
suas in dús tri as, V. Exª tem ca pa ci da de su fi ci en te para 
fa zer essa fis ca li za ção. Como mu i tos, não vou con ti -
nu ar no Se na do. Te nho 16 anos como Par la men tar.
Ini ci ei, tam bém como V. Exª, como em pre sá ria. Cada
épo ca se de sen vol ve de uma cer ta ma ne i ra. Mas con -
ti nuo sen do bra si le i ra, vou con ti nu ar tra ba lhan do pelo 
nos so Esta do e, no que pu der co la bo rar, pelo nos so
País. Vou, mu i tas ve zes, so li ci tar-lhe au diên ci as para
con ver sar mos so bre não só o Esta do de Ro ra i ma,
como tam bém so bre a nos sa Ama zô nia. Para mim, é
tam bém um pri vi lé gio ver um ex-pe e me de bis ta, nes ta 
tri bu na, com tan ta con vic ção, com tan ta fé em Deus,
para as se gu rar o fu tu ro da que les que são tão ca ren -
tes. Qu e ro apro ve i tar a opor tu ni da de para de i xar um
abra ço ex ten si vo à mi nha ami ga Ma ri sa, que tan tas
ve zes já me con vi dou para seus even tos. Qu e ro guar -
dar boas lem bran ças des se ca sal. De se jo mu i to su -
ces so, mais até do que ob te ve na vida em pre sa ri al,
por que como em pre sá rio, tra ba lhou, co o pe ran do com 
ren da e em pre go para o povo. Mas ago ra con ti nu a rá
tra ba lhan do com a res pon sa bi li da de de mi ni mi zar a
ca rên cia da que les que vi vem tão des pres ti gi a dos em
nos so País. Pa ra béns a V. Exª e pa ra béns ao Pre si -
den te Lula, que lhe es co lheu como com pa nhe i ro de
cha pa, pois en con tra rá em V. Exª mu i ta le al da de, a
prin ci pal vir tu de quan do se é com pa nhe i ro de cha pa.
Mu i to obri ga da pelo apar te que me foi con ce di do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, emi nen te Se na do ra Mar lu ce Pin to, pelo seu
apar te.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor José Alen car, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço V.
Exª, Se na dor Ge ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Emi -
nen te Se na dor José Alen car, meu ca rís si mo ami go,
de se jo as so ci ar-me às ho me na gens que o Se na do
Fe de ral pres ta a V. Exª nes ta no i te, in cor po ran do o
es pe ci al ca ri nho de quem, como Se na dor pelo Rio
Gran de do Nor te, viu em V. Exª, du ran te es ses anos,
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um meio nor te-rio-gran den se dis far ça do de mi ne i ro
aqui den tro, tão gran de são as suas li ga ções e a sua
con tri bu i ção ao de sen vol vi men to do Rio Gran de do
Nor te como em pre sá rio e como ci da dão. Sei como
está no es pí ri to de to dos nós, Se na dor José Alen car,
a es pe ran ça de que seja V. Exª uma re fe rên cia e um
pon to de equi lí brio no pro ces so de trans for ma ção por
que deve pas sar o País vez que par ti ci pa rá dele em
uma po si ção mu i to im por tan te como a de Vice-Pre si -
den te da Re pú bli ca. Sabe V. Exª que o ce ná rio de
gran des es pe ran ças que aí está, o ce ná rio de gran -
des ex pec ta ti vas, de cer ta for ma foi cons tru í do e ali -
men ta do ao lon go dos anos pelo dis cur so de van -
guar da que as for ças hoje vi to ri o sas fi ze ram ao povo
bra si le i ro. E o pa pel da van guar da é este mes mo: o de 
ir à fren te, le van tar ban de i ras, sus ci tar es pe ran ças,
apre sen tar de sa fi os, fa zer re i vin di ca ções, sem a pre -
o cu pa ção de afi nar es sas pro pos tas com a re a li da de
ob je ti va. Essas for ças ago ra te rão de sair da con di ção 
de van guar da para a con di ção de Go ver no e pre ci -
sam pas sar a pra ti car aqui lo que tão cor ri que i ra men te 
se cha ma “a arte do pos sí vel”. O êxi to ou o fra cas so
da ex pe riên cia que o Bra sil vai vi ver a par tir de ja ne i ro
de pen de rá da ca pa ci da de que ti ve rem os no vos lí de -
res do País de equi li brar es pe ran ças com re a li da de,
so nhos com pos si bi li da des, a ca pa ci da de e a co ra -
gem que ti ve rem de ar ris car po pu la ri da de em tor no
do cum pri men to do de ver. Não es tou di zen do, nem de 
lon ge, nem re mo ta men te, que sus pe i to que esse sen -
ti men to não exis te. Mu i to pelo con trá rio. Por mais que
es te ja em ou tra trin che i ra, por mais que te nha um ou -
tro pa pel nos pró xi mos anos, en xer go no Pre si den te
ele i to e em V. Exª dois pa tri o tas que, cer ta men te, de -
se jam o me lhor para o País. Mas não te nho dú vi das,
Se na dor José Alen car, de que V. Exª, como Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca, ha ve rá de ser o ele men to es ta -
bi li za dor, o ele men to que trans mi ti rá se re ni da de,
equi lí brio, tran qüi li da de, nos mo men tos de ten são e
de dú vi da, que vi rão pela fren te. Como seu ami go e,
mais do que isso, como bra si le i ro que ro lhe di zer, de
todo o co ra ção, que de se jo a V. Exª um gran de Go ver -
no, uma gran de par ti ci pa ção no Go ver no e de se jo
que essa par ti ci pa ção aju de a cons tru ir um gran de
Go ver no, por que o povo bra si le i ro pre ci sa dis so. E
que haja um gran de sen ti men to de res pon sa bi li da de
e uma gran de cla re za em re la ção à di fe ren ça en tre o
so nho e a pos si bi li da de, o so nho e a re a li da de. Re pi -
to: en xer go na pre sen ça de V. Exª ao lado de um ho -
mem com a di men são po lí ti ca e a res pon sa bi li da de
tam bém po lí ti ca do Pre si den te Lula, en xer go nes sa
pre sen ça uma ga ran tia a mais, um ele men to a mais
de tran qüi li da de que tam bém a mim en che de es pe -

ran ça de que tudo cor ra bem para o Bra sil. Por isso, o
que me res ta é pe dir que Deus pro te ja o Pre si den te
da Re pú bli ca e V. Exª. Que os ho mens de Opo si ção,
os que aqui fi ca rem e aque les que, como eu, sa i rão
da qui, que to dos pos sa mos exer cer nos so de ver de
vi gi lân cia, sem per der mos de vis ta a ne ces si da de de
con tri bu ir mos para o êxi to de que o Bra sil tan to ne -
ces si ta. Mu i to obri ga do, meus pa ra béns e que Deus o
pro te ja, Sr. Vice-Pre si den te.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, emi nen te Se na dor Ge ral do Melo. Ouço ago ra o
Se na dor Edu ar do Su plicy. E, ape nas para lem brar,
ou vi rei em se gui da os Se na do res José Edu ar do Du -
tra, Ju vên cio da Fon se ca, Lú dio Co e lho e Anto nio
Car los Va la da res.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, emi nen te Se na dor Ge ral do Melo. Ouço ago ra o
Se na dor Edu ar do Su plicy. E, ape nas para lem brar,
ou vi rei, em se gui da, os Se na do res José Edu ar do Du -
tra, Ju vên cio da Fon se ca, Lú dio Co e lho e Anto nio
Car los Va la da res.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – As
suas mãos, Se na dor José Alen car, con for me pre vis to
no belo po e ma de Gil ber to Frey re, vão se jun tar às do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va para cons tru ir um 
Bra sil de to dos os bra si le i ros, não im por ta se ne gros,
bran cos, ama re los, ver me lhos, pes so as de qual quer
cor. Se na dor José Alen car, quan do V. Exª teve seu
nome apro va do pelo Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do
dos Tra ba lha do res, tive a opor tu ni da de, na que le dia,
de aqui fa zer um pro nun ci a men to, pre ven do que a
pre sen ça de V. Exª ao lado de Lula mu i to con tri bu i ria
para que hou ves se a vi tó ria. Re al men te, V. Exª aca -
bou con se guin do con tri bu ir ex tra or di na ri a men te para
a pre vi são tan tas ve zes re i te ra da por Lula a to dos
nós. V. Exª aca bou se cons ti tu in do no ma i or acha do
que o nos so Pre si den te ele i to, Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, ob te ve para con se guir che gar a essa ex tra or di ná -
ria vi tó ria. V. Exª inú me ras ve zes ob ser vou, nos mais
di ver sos lu ga res do Bra sil, que era che ga da a hora de
ha ver uma mo di fi ca ção no po der, uma re no va ção que 
sig ni fi cas se a pos si bi li da de de re den ção da que les
que, por tan to tem po, es ti ve ram sem voz e sem vez
nes te País; e, as sim, co lo cou toda a sua ener gia e dis -
po si ção a esse ser vi ço. V. Exª deu um pas so no tá vel,
im por tan tís si mo. Te nho a cer te za de que irá con tri bu ir 
ad mi ra vel men te para que a ges tão de Luiz Iná cio Lula 
da Sil va pos sa ira ao en con tro das enor mes es pe ran -
ças que to dos te mos para a cons tru ção de um novo
Bra sil, de uma Na ção onde to dos pos sa mos ter voz e
vez; uma Na ção, so bre tu do, jus ta, em que haja har -
mo nia e res pe i to a to dos, in clu in do aque les que fi ze -
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ram ou tras op ções, mas que, ago ra, res pe i tam V. Exª
e o Pre si den te ele i to, Luiz Iná cio Lula da Sil va, e de -
se jam o me lhor para o Bra sil. Meus cum pri men tos
pelo seu ex ce len te tra ba lho como Se na dor. Mu i to
obri ga do pela aten ção a este seu Co le ga que mu i to
apren deu com V. Exª du ran te esta nos sa con vi vên cia.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Obri ga do,
mu i tís si mo obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

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

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço ago -
ra o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor José Alen car, Vice-pre si den te da Re pú bli ca
ele i to, acre di to que qua se tudo que po de ria ser dito
na tar de de hoje já o foi pe los nos sos Co le gas. Qu e ro
ape nas re gis trar que es ses qua tro anos de con vi vên -
cia re pre sen ta ram um pe río do mu i to pro fí cuo para
mim. So mos meio con ter râ ne os, já que V. Exª co me -
çou a sua ati vi da de em pre sa ri al com uma pe que na
loja na Ave ni da Ole gá rio Ma ci el, em Ca ra tin ga, ci da -
de onde tam bém mo rei um bom tem po de mi nha vida
e pela qual te nho mu i to ca ri nho. Não sei se V. Exª se
re cor da, mas car re go com mu i to or gu lho a lem bran ça
de um dia – e acre di to que te nha dado uma cer ta con -
tri bu i ção para este mo men to que es ta mos vi ven do
ago ra –, no mês de se tem bro do ano pas sa do, quan -
do o Pre si den te do PT, De pu ta do José Dir ceu, o De -
pu ta do José Ge no í no e eu es ti ve mos em seu ga bi ne -
te para con ver sar so bre uma pers pec ti va de fu tu ro. V.
Exª , àque la épo ca, ain da per ten cia aos qua dros do
PMDB. Nós já vis lum brá va mos em V. Exª um ali a do
im por tan te na ta re fa que te ría mos nes te ano de ele i -
ções. Tam bém or gu lho-me de, den tro de nos so par ti -
do, o Par ti do dos Tra ba lha do res, sem pre ter de fen di -
do a ali an ça com o PL, quan do esta es ta va em de ba -
te. De fen dia o nome de V. Exª como can di da to à
Vice-Pre si dên cia por que en ten dia que essa cha pa ti -
nha um as pec to em ble má ti co mu i to im por tan te no
sen ti do da pro pos ta de Lula: a cons tru ção de um pac -
to so ci al. Essa cha pa se ria en ca be ça da por um lí der
ope rá rio, me ta lúr gi co e sin di ca lis ta, ten do como Vice
um em pre sá rio na ci o na lis ta, que sem pre apos tou e
deu sua con tri bu i ção para a pro du ção e o de sen vol vi -
men to do Bra sil; uma pes soa que re al men te per so ni fi -
ca va, como ne nhu ma ou tra, esse sen ti men to. Além
dis so, há ou tras co in ci dên ci as e em ble mas nes sa
cha pa: o Pre si den te e o Vice-Pre si den te car re gam o
so bre no me mais po pu lar do Bra sil – Sil va – e têm es -
po sas com o mes mo nome – Ma ri sa. Esses são em -
ble mas; sím bo los que mos tram o quan to essa cha pa
re al men te está afi na da. Apro ve i to este mo men to para 

agra de cer a pre sen ça de V. Exª em Ara ca ju, quan do
do co mí cio de ina u gu ra ção do nos so co mi tê, opor tu -
ni da de em que pres ti gi ou nos sa can di da tu ra e tam -
bém pe diu vo tos para o Pre si den te. Co nhe ço V. Exª
dis cur san do nes te ple ná rio e tive opor tu ni da de de co -
nhe cê-lo dis cur san do no pa lan que. V. Exª, ten do ini ci -
a do seu dis cur so como quem con ta uma his tó ria, aca -
bou fa zen do com que toda aque la imen sa pla téia, que 
es ta va na que le mo men to no co mí cio, se en tu si as -
mas se com as suas pa la vras. Mes mo aque les se to res 
que ini ci al men te ti nham cer ta des con fi an ça e re sis -
tên cia ao nome de V. Exª aca ba ram sen do con quis ta -
dos pelo dis cur so sin ce ro, pela con vic ção e pela con -
fi an ça que V. Exª pas sa va na que le pro je to, na que le
pro gra ma. Por tan to, que ro pa ra be ni zá-lo pela ele i ção
e de se jo, não só a V. Exª mas a to dos nós, bra si le i ros,
que re al men te esse pro je to ve nha a tra zer um gran de
fu tu ro para o nos so País. Mu i to obri ga do e boa sor te.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i tís si mo 
obri ga do, emi nen te Se na dor José Edu ar do Du tra.

O  Sr.  Ju vên cio  da  Fon se ca (PMDB – MS) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço ago -
ra meu emi nen te ami go, Se na dor pelo Mato Gros so
do Sul, Ju vên cio da Fon se ca.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor José Alen car, sin to-me pri vi le gi a do, pois,
nes ses qua tro anos de man da to no Se na do Fe de ral,
pela re pre sen ta ção do Mato Gros so do Sul, V. Exª foi
meu vi zi nho de ca de i ra. Sin to-me tam bém glo ri fi ca do
com sua vi tó ria e com to das es sas ma ni fes ta ções de
ale gria e apre ço que o Se na do Fe de ral e o País es tão
ma ni fes tan do com sua as cen são à Vice-Pre si dên cia
da Re pú bli ca. O pri vi lé gio do con ta to diá rio aqui no
Se na do Fe de ral fez-me ana li sar a sua per so na li da de;
per qui rir qua is as ra zões da sua gran de lu ci dez e
trans pa rên cia. Cre io que o seu sen ti men to fa mi li ar, a
ori gem hu mil de, em uma fa mí lia de quin ze fi lhos... E
esse sen ti men to fa mi li ar está tão ar ra i ga do que V. Exª,
aqui, con tou vá ri as ve zes as his tó ri as de seu pai, de
sua mãe, sem pre tra zen do essa in for ma ção como
uma ori en ta ção de vida. Isso, que sig ni fi ca mu i to para
a for ma ção da pes soa, re fle tiu gran de men te em sua
vida em pre sa ri al: ter o res pe i to e uma pro fun da res -
pon sa bi li da de so ci al como ele men tos pre sen tes em
sua or ga ni za ção em pre sa ri al. Essa res pon sa bi li da de
so ci al, que é mu i to for te em V. Exª, tem res pal do na
sua ori gem hu mil de. Ou tra ca rac te rís ti ca fun da men tal 
de sua per so na li da de, que pude ava li ar nes ses anos,
é gos tar de fa zer ami za des, ter pra zer na ami za de,
cul ti var a ex pan são do cír cu lo de ami gos. Essa ca rac -
te rís ti ca faz-me lem brar um pen sa men to de Epi cu ro,
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se gun do o qual, “um dos ma i o res pra ze res do ho -
mem é o da ami za de”. Esse pro ce di men to se con -
fun de, in clu si ve, com a so li da ri e da de cris tã. E o co ra -
ção de V. Exª tam bém aco lhe esse sen ti men to de so li -
da ri e da de, ra zão da res pon sa bi li da de so ci al de suas
em pre sas em re la ção a seus fun ci o ná ri os. Por tudo
isso, V. Exª é um po lí ti co oti mis ta, dono de um sen ti -
men to mo de ra dor mu i to gran de, mas mu i to de ter mi -
na do, que sabe o que quer. Das li ções da vida au fe riu
toda a sa be do ria que car re ga hoje. O Bra sil – eis nos -
sa es pe ran ça – já cons tru iu a de mo cra cia po lí ti ca, já
fi ze mos a re vo lu ção de mo crá ti ca des te País; esta é,
pois, a hora de pro mo ver mos a de mo cra ti za ção do
nos so ca pi tal. Que o bra si le i ro te nha aces so ao fru to
de seu es for ço, à sua pro du ção, di mi nu in do as sim as
de si gual da des. Sei que, quan to a esse pro ces so, V.
Exª é mu i to lú ci do, no ta da men te quan do diz que es -
tão ti ran do re cur sos da pro du ção para o sis te ma fi -
nan ce i ro in ter na ci o nal, exa u rin do as for ças na ci o na is. 
Ve mos que essa cons ciên cia é mu i to for te no
Vice-Pre si den te, que es ta rá jun to, em ple na con fi an -
ça, com o Pre si den te re cém-ele i to. As nos sas es pe -
ran ças, que re si dem em avan çar mos na área eco nô -
mi ca, au men tam com a lu ci dez de V. Exª. Para con clu -
ir, de se jo re gis trar a sa tis fa ção pela vi zi nhan ça de ca -
de i ra, a sa tis fa ção em co nhe cer a lu ci dez de V. Exª,
es tam pa da no po e ma de Gil ber to Frey re, em que ele
tra zia tam bém essa es pe ran ça no co ra ção de ter -
mos mãos bra si le i ras cons tru in do esta Pá tria. E, das
suas mãos mi ne i ras, uma afir ma ção de Gil ber to Frey -
re: é uma mão for te que tra ba lha pelo Bra sil. Mu i to
obri ga do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – V. Exª 
me con ce de o apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Com pra -
zer, ouço o no bre Se na dor Lú dio Co e lho.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor José Alen car, os de po i men tos que aqui ou vi -
mos hoje são ex tre ma men te for tes, prin ci pal men te o
do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra e o de V. Exª. Eles,
como o con ce i to de V. Exª pelo Bra sil, são mu i to for -
tes. Em meu Esta do, Mato Gros so do Sul, as pes so as
di zi am du ran te a cam pa nha: “Esse Alen car é bom,
Lú dio!” E eu con fir ma va. Se na dor, te nho im pres são
de que a ali an ça de V. Exª com o Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va é o ide al; é o que bus ca uma na ção:
ali an ça en tre ca pi tal e tra ba lho. Eu nun ca as sis ti, na
vida bra si le i ra, a um mo men to como este que es ta -
mos vi ven do, de tan ta con fi an ça da po pu la ção no Go -
ver no que irá se ins ta lar. V. Exªs re pre sen tam uma

gran de es pe ran ça para a Na ção bra si le i ra. Cer ta oca -
sião, no Pan ta nal, dis se eu ao hoje Pre si den te ele i to,
Lula, que es tá va mos vi ven do um mo men to de di fi cul -
da de no Bra sil, e que era che ga do o mo men to de um
en ten di men to am plo en tre as for ças po lí ti cas do nos -
so País em bus ca de uma sa í da para as di fi cul da des.
Cre io que hoje V. Exªs têm o apo io ne ces sá rio para
cor ri gir os ru mos que en ten dam im por tan tes. O di ag -
nós ti co é mais ou me nos co mum. Qu a se to das as for -
ças po lí ti cas têm o mes mo di ag nós ti co das nos sas di -
fi cul da des. Está che gan do o mo men to de en con trar -
mos os ca mi nhos, e V. Exªs têm o apo io ca paz de le -
var a ter mo as re for mas po lí ti cas que são o ob je ti vo
co mum de to dos nós, em bus ca do apri mo ra men to
ad mi nis tra ti vo na vida pú bli ca. V. Exª, como em pre sá -
rio de êxi to, sabe da ne ces si da de de se bus car, per -
ma nen te men te, aper fe i ço a men to ad mi nis tra ti vo, eco -
nô mi co e de pro mo ver me lho ri as nas con di ções de
vida do povo bra si le i ro. Te mos con fi an ça, Se na dor
José Alen car, de que esse con jun to de for ças que há
no Go ver no tra rá con di ções para uma ad mi nis tra ção
equi li bra da, jus ta, e que cor ri gi rá as fa lhas mais gri -
tan tes da so ci e da de bra si le i ra. Não va mos con se guir
con ser tar tudo, mas mu i ta co i sa será fe i ta, prin ci pal -
men te com o apo io da fa mí lia bra si le i ra. Fe li ci da des é
o que de se ja mos a V. Exª.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL– MG) – Mu i tís si mo
obri ga do, emi nen te Se na dor Lú dio Co e lho.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
No bre Se na dor José Alen car, V. Exª me per mi te um
apar te?

O   SR.  JOSÉ  ALENCAR   (PL – MG)  –  Ouço
V. Exª, emi nen te 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 Alen car, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro
– PSB, por meu in ter mé dio, soma-se às ho me na gens
que aqui fo ram fe i tas, com mu i ta jus ti ça, à per so na li -
da de de V. Exª, pela sua pas sa gem por esta Casa, em 
que pon ti fi cou pe las pro pos tas apre sen ta das e pe las
dis cus sões de que par ti ci pou, sem pre evi den ci an do a 
com pe tên cia, o pre pa ro e o en ga ja men to na luta pe -
los in te res ses ma i o res do Bra sil. O nos so Pre si den te
ele i to e V. Exª, a par tir do ano que vem, es ta rão as su -
min do o Go ver no num mo men to de li ca do e es pe ci al
da vida na ci o nal. O Bra sil, en fim, foi des per ta do para
esse mo vi men to na ci o nal onde o povo, so be ra na -
men te, es co lhen do os seus re pre sen tan tes, não só
no Po der Le gis la ti vo como no Po der Exe cu ti vo, pode,
de mo cra ti ca men te, ma ni fes tar o seu ar bí trio para me -
lhor de sen vol ver o nos so País. Falo com a ma i or es -
pe ran ça, as sim como mi lhões e mi lhões de bra si le i ros 
– mais de 60% vo ta ram em Luiz Iná cio Lula da Sil va
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para Pre si den te e no Se na dor José Alen car para
Vice-pre si den te. É um nú me ro es tu pen do de pes so as 
que acre di tam que o Bra sil vai mu dar e terá uma nova
cara. É tam bém nos sa essa es pe ran ça. Estou con fi -
an te de que a vi tó ria será do Bra sil, com a eqüi da de e
a jus ti ça so ci al pos tas em pri me i ro lu gar, por que não
só o Pre si den te ele i to mas tam bém V. Exª, em pre sá -
rio que é, acre di tam que o in ves ti men to so ci al para
cor ri gir as dis tor ções e as dis pa ri da des re gi o na is, in -
ter pes so a is, não pode ser con si de ra do como um sim -
ples ele men to de des pe sa. Na área so ci al, quan do se
in ves te, há um re sul ta do po si ti vo, pois são re du zi dos
os ín di ces de vi o lên cia, há ma i or opor tu ni da de para
to dos, au men ta-se a pers pec ti va na edu ca ção, há
uma me lho ria da sa ú de; en fim, a qua li da de de vida do 
pro vo bra si le i ro ou de qual quer na ção me lho ra quan -
do o in ves ti men to so ci al é le va do em con si de ra ção. O
Pro je to Fome Zero, que será ins ti tu í do pelo Go ver no
Lula, já de mons tra a vi são de um es ta dis ta que pen sa
da mes ma for ma que V. Exª, pois am bos vi e ram do
nada, vi e ram das ca ma das mais po bres da po pu la -
ção e es tão hoje como Pre si den te e Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca para di ri gir este País; um País que es pe -
ra se li ber tar, de uma vez por to das, das pe i as da po -
bre za, da mi sé ria, da sub mis são ao ca pi tal in ter na ci o -
nal. Que to dos nós, jun tos, pos sa mos cons tru ir um
novo País! Con fio na par ti ci pa ção de V. Exª no Go ver -
no de Lula, que não ape nas será im por tan te e de ci si -
va como tam bém ele va rá o nome do Se na do Fe de ral,
uma vez que a com pe tên cia de V. Exª, de mons tra da
nes ta Casa, será ma ni fes ta da, sem dú vi da al gu ma,
no Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va. Fe li ci da des a 
V. Exª!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mais
uma vez, a Mesa so li ci ta aos Srs. Se na do res a ob ser -
vân cia do pra zo com bi na do de dois mi nu tos para os
apar tes.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i tís si mo 
obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor José Alen car, tão logo V. Exª foi es co lhi do can di -
da to a Vice-Pre si den te da Re pú bli ca na cha pa de
Lula, o que foi di vul ga do em uma en tre vis ta por um
meio de co mu ni ca ção, al guns ca ta ri nen ses me abor -
da ram per gun tan do quem era aque le ho mem can di -
da to a Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, e de quem gos -
ta ram tan to. Ima gi no que, no co me ço da cam pa nha,

te nha ha vi do mu i tos ques ti o na men tos a res pe i to da
ali an ça en tre Lula e V. Exª, que é do Par ti do Li be ral.
Qu es ti o na va-se como essa ali an ça da ria cer to. Ao in -
vo car um po e ma de Gil ber to Frey re, da ta do de 1926,
V. Exª sin te ti za tudo isso, além de re pre sen tar esse
con jun to, essa for ma eclé ti ca. Os ca ta ri nen ses, no iní -
cio da cam pa nha, logo em se gui da à con ven ção, afir -
ma ram ter gos ta do des ta fra se dita por V. Exª, que, se
não me en ga no, é as sim: “Não in te res sa a cor do
gato; in te res sa que ele pe gue o rato”. To dos apre ci a -
ram mu i to suas pa la vras. V. Exª, como se diz, “ma tou
a pau”. Aque la sua res pos ta aos jor na lis tas foi in te li -
gen te e teve um sig ni fi ca do ex tra or di ná rio. O im por -
tan te é que haja en ten di men to e que bus que mos so -
lu ções. É o que in te res sa aos bra si le i ros e é o que va -
mos per se guir. Co nhe ço a atu a ção prá ti ca e efi ci en te
de V. Exª, que con ver sa pou co, mas é prag má ti co. É
dis so que o Bra sil pre ci sa. Sa be mos que o su ces so
de V. Exª como Vice-Pre si den te da Re pú bli ca será
tam bém dos ca ta ri nen ses e dos bra si le i ros. Boa sor -
te, Se na dor José Alen car!

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, emi nen te Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O  SR.  JOSÉ  ALENCAR   (PL – MG)   –  Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na dor
José Alen car, como ho mem pú bli co, V. Exª teve um
su ces so ma ra vi lho so. Como em pre sá rio, V. Exª tam -
bém é um ho mem bem-su ce di do. Se na dor José Alen -
car, meu ami go, peço que V. Exª pres ti gie os em pre -
sá ri os do nos so País. A Na ção, hoje, está ca ren te de -
les. So bram ope rá ri os e fal tam em pre sá ri os. Hoje, o
de sem pre go está nas ruas. Te nho cer te za de que a
vi tó ria de Lula se deve à es co lha de V. Exª para a
Vice-Pre si dên cia. Ha via uma dis pu ta gran de por V. Exª: 
Ga ro ti nho, Ciro Go mes, to dos o que ri am. Lula acer tou
quan do es co lheu para Vice-Pre si den te um ho mem
pú bli co do qui la te de V. Exª, em pre sá rio de su ces so –
e por que não um em pre sá rio de su ces so? Hou ve, as -
sim, a união do ca pi tal ao tra ba lho. Te nho cer te za de
que o Bra sil es ta rá nas mãos de pes so as ex pe ri en tes, 
que co me ça ram do nada e hoje con se gui ram sua vi -
tó ria ma i or. Um dia des ses, as sis tin do a um pro gra ma
de te le vi são, vi Zezé di Ca mar go di zen do que o Bra sil
pas sa rá para as mãos de pes so as que con vi ve ram
com a di fi cul da de. Te nho cer te za de que o Bra sil, da -
qui a qua tro anos, será di fe ren te do que é hoje, onde
só os ban que i ros e o po der es pe cu la ti vo ga nham di -
nhe i ro. Um ho mem do seu qui la te mu da rá este País.
O Bra sil pre ci sa de mu dan ça e acer tou es co lhen do as 
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pes so as que vão mu dar o País. V. Exª e o Pre si den te
Lula vão mu dar o País, por que nós, bra si le i ros, me re -
ce mos. A vi tó ria foi de to dos os bra si le i ros quan do es -
co lhe ram V. Exª e o Pre si den te Lula para ad mi nis trar
o nos so gran de País. Pa ra béns, José Alen car! Pa ra -
béns ao povo bra si le i ro, que es co lheu V. Exª. Que
Deus dê a V. Exª mu i ta sor te e mu i ta sa ú de ao lon go
de sua jor na da.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, emi nen te Se na dor Val mir Ama ral.

O  Sr.   Lind berg  Cury  (PFL – DF)   –   Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço o
emi nen te Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
José de Alen car, pou cas ve zes, no tem po em que es -
ti ve por aqui, ouvi ho me na gens tão jus tas e dig nas
como es tas que V. Exª e o nos so com pa nhe i ro Ber -
nar do Ca bral aca bam de re ce ber. As po si ções fo ram
bem cla ras e re fle tem per fe i ta men te a vida que V. Exª
le vou. Gos ta ria de sair um pou qui nho do lu gar co mum 
pelo bri lhan tis mo das ex po si ções fe i tas; gos ta ria de
ci tar um pro vér bio se cu lar que veio das are i as ar den -
tes do de ser to. Esse pro vér bio é ape nas uma pa la vra:
mak tub – “as sim es ta va es cri to”. Esta va es cri to que
aque le jo vem, que dor mia nos cor re do res da pen são,
que pa ga va o alu guel para o ir mão e tam bém o da lo ji -
nha, iria cres cer, com suas pró pri as for ças, con vic -
ções, es pe ran ça e ex pec ta ti va. E cres ceu pe los seus
pró pri os mé ri tos, che gan do à Pre si dên cia da Asso ci -
a ção Co mer ci al. Mais tar de, foi con du zi do à Pre si dên -
cia da Fi em ge. E essa foi uma das mais pro du ti vas ad -
mi nis tra ções que o Bra sil teve. Pos so dar esse tes te -
mu nho, por que ocu pa va, na Con fe de ra ção das Asso -
ci a ções Co mer ci a is do Bra sil, nos sas co-ir mãs, o car -
go de 1º Vice-Pre si den te e, lá, sen ti de per to que Mi -
nas pul sa va for te. Sei que a pre sen ça de V. Exª jun to a 
Lula for ta le ceu a cam pa nha ele i to ral. Mu i tos vo ta ram
em Lula de vi do à pre sen ça des se vi to ri o so Vice-Pre -
si den te, José Alen car. Te mos um res pe i to mu i to gran -
de pelo seu tra ba lho, por tudo que tem fe i to. Espe ra -
mos que ago ra en fren te as di fi cul da des como en fren -
tou os de sa fi os quan do cri an ça, quan do jo vem, com
aque la mes ma von ta de de tra ba lhar e de ven cer na
vida, de ser um ho mem bem-su ce di do. Sei que lu ta rá
pela re for ma tri bu tá ria, pela pro mo ção do de sen vol vi -
men to eco nô mi co do nos so País, pelo con tro le da in -
fla ção, pela jus ti ça so ci al, pelo com ba te à fome. E
digo isso com mu i ta con vic ção, por que V. Exª é um jo -
vem aos 70 anos. Ain da joga fu te bol, de vez em quan -
do, mar ca gols, e só não sobe no alam bra do para co -
me mo rá-los por que isso não fica bem ao Vice-Pre si -

den te da Re pú bli ca. Va mos co me mo rar as vi tó ri as do
País, pois te mos mu i ta es pe ran ça em seu man da to.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Lind berg Cury.

Va mos ou vir o Se na dor Arlin do Por to, meu emi -
nen te co es ta du a no, que me so li ci ta um apar te.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
José Alen car, gos ta ria, nes ta no i te, de cum pri men tar
V. Exª com uma fra se uti li za da com fre qüên cia em
nos so Esta do, Mi nas Ge ra is: “Fe liz aque le que se me -
ia, cul ti va e, ao fi nal, co lhe”. So men te aque le que tem
es pe ran ça, fé e con fi an ça pode fa zer isso. E V. Exª o
que fez ao lon go da vida? Se me ou, cul ti vou e, na tu ral -
men te, co lheu. Se me ou du ran te vá ri as opor tu ni da des 
a con fi an ça e a fé no fu tu ro; se me ou e cul ti vou a de -
ter mi na ção, a von ta de de re a li zar; se me ou e cul ti vou
a co ra gem de en fren tar de sa fi os, a co ra gem de en -
fren tar opor tu ni da des, a co ra gem de se po si ci o nar. V.
Exª se me ou e cul ti vou sem pre o tra ba lho, a de di ca -
ção, a co ra gem de fa zer, a bus ca da opor tu ni da de; se -
me ou e cul ti vou a ami za de, o res pe i to, a fra ter ni da de.
Hoje o que acon te ce é, sem dú vi da, uma gran de co -
lhe i ta. Vá ri as ve zes co lheu ao lon go da vida, vá ri as
ve zes teve a opor tu ni da de de re ce ber a re tri bu i ção
por aqui lo que fez, se me an do e cul ti van do. Nes ta no i -
te, V. Exª co lhe o re co nhe ci men to pelo tra ba lho, pela
par ti ci pa ção e pela atu a ção como Se na dor da Re pú -
bli ca pela re pre sen ta ção do Esta do de Mi nas Ge ra is.
V. Exª co lhe, como sem pre co lheu, o res pe i to de seus
Pa res, o res pe i to da so ci e da de, o res pe i to dos mi ne i -
ros e dos bra si le i ros. V. Exª co lhe tam bém hoje o com -
pro mis so com o povo bra si le i ro. Ao apo i ar Lula, e na -
tu ral men te V. Exª, o povo bra si le i ro fez uma re fle xão,
to mou uma po si ção cons ci en te. Nes te mo men to, nes -
ta no i te, V. Exª vem aqui para se des pe dir; des pe -
dir-se ape nas da for ma li da de de par ti ci par des ta
Casa, sen ta do nes ta ban ca da ou as so man do a essa
tri bu na; po rém, sem dú vi da, não se afas ta rá des ta
Casa. Irá de sem pe nhar com gran de res pon sa bi li da -
de, te nho cer te za, o car go de Vice-Pre si den te. To dos
sa be mos que há ne ces si da de de in te gra ção do Po der 
Exe cu ti vo com o Po der Le gis la ti vo. V. Exª terá um pa -
pel fun da men tal nes sa in te gra ção, pelo equi lí brio,
pela pon de ra ção, pela éti ca, pela mo ral, pela von ta de
e pela sa be do ria de fa zer as co i sas. É um mi ne i ro tí pi -
co; um mi ne i ro que sabe fa zer acon te cer no mo men to
cer to. É um mi ne i ro que diz “é”, para di zer “sim”, no
mo men to opor tu no. Por isso, que ro cum pri men tar V.
Exª e agra de cer-lhe a opor tu ni da de de es tar ao seu
lado re pre sen tan do nos so Esta do, re ce ben do seus
con se lhos, seu apo io, sua ami za de to das as ve zes
que di a lo ga mos para tra tar de as sun tos das nos sas
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Mi nas Ge ra is e, na tu ral men te, dos in te res ses do Bra -
sil. Não há como fa lar em Mi nas sem fa lar em Bra sil.
Qu e ro tam bém, além da par te for mal, da par te ins ti tu -
ci o nal, tra zer a mi nha men sa gem, o meu abra ço ao
com pa nhe i ro e ami go; abra ço esse que so li ci to, tam -
bém em nome da Ma ria Cé lia, seja es ten di do a Dª
Ma ri sa, com quem fi ze mos gran de ami za de. De se ja -
mos a Dª Ma ri sa e ao caro ami go e com pa nhe i ro que
se jam fe li zes, que pos sam, ain da mais, di vi dir o cur to
tem po que têm não só com a sua fa mí lia, mas tam -
bém com toda a fa mí lia bra si le i ra, de que fa zem par te. 
Que o ami go José Alen car faça do Bra sil a Na ção que
to dos de se ja mos: uma na ção mais jus ta. E que V. Exª
con ti nue sen do o nos so “Zé Alen car”, o nos so “Zé
Alen car” de Mi nas Ge ra is, o nos so ami go José Alen -
car. De se jo-lhe mu i to su ces so e fe li ci da des nes sa
nova jor na da.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i tís si mo 
obri ga do, emi nen te com pa nhe i ro de Mi nas, Se na dor
Arlin do Por to.

Ouço ago ra o emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá,
que me pede um apar te.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro Se na dor e Vice-Pre si den te, José Alen car, há
pou cos mo men tos tive de re ti rar-me do ple ná rio para
ir até o au di tó rio do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a fim de 
re ce ber um prê mio. Saí um pou co tris te, pois pen sei
que não te ria a opor tu ni da de de apar teá-lo e par ti ci -
par das ho me na gens que a Casa, com mu i ta jus te za,
faz a V. Exª; Casa esta que, em qua tro anos, V. Exª
sou be con quis tar. V. Exª che gou e, com mu i ta sa be do -
ria, com mu i ta ca pa ci da de, com um gran de co ra ção,
no es ti lo mi ne i ro, foi ocu pan do, foi atu an do, foi con -
quis tan do, tor nan do-se, na ver da de, uma es pé cie de
una ni mi da de no res pe i to, na co e rên cia, na res pon sa -
bi li da de, na bra si li da de. A es co lha de V. Exª para com -
por, como Vice-Pre si den te, a cha pa do fu tu ro Pre si -
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, foi um ges to, so bre tu -
do, de gran de za e de sa be do ria do Par ti do dos Tra ba -
lha do res, por que agre gou a essa cha pa pon tos fun -
da men ta is para o de sen vol vi men to de nos so País. V.
Exª co nhe ce as mi nhas po si ções: mu i tas ve zes te nho, 
por for ça do car go, de to mar al guns po si ci o na men tos, 
mas, em mo men to al gum, de i xei de ter res pe i to, ca ri -
nho e ad mi ra ção por V. Exª. Te nho cer te za de que seu 
es ti lo, sua ma ne i ra de ser e sua ca pa ci da de se rão ex -
tre ma men te re le van tes para que o País pos sa dar
cer to. Qu e ro di zer que, pro va vel men te, es ta re mos na
Opo si ção; po rém, ire mos, pri me i ro, tor cer para o Bra -
sil dar cer to e, de po is, aju dar para que isso ocor ra e
para que o Go ver no que V. Exª re pre sen ta pos sa atu -
ar e me lho rar a vida dos bra si le i ros. A dis pu ta ele i to ral 

aca bou. Te mos ago ra que cons tru ir o País, e V. Exª
está apa re lha do para fa zer esse tra ba lho. Qu e ro di zer 
que, em al guns ca sos, es ta re mos jun tos; em ou tros,
pos si vel men te, te re mos po si ções di fe ren tes. To da via, 
V. Exª será um ca nal ex tre ma men te im por tan te para
que che gue mos a um po si ci o na men to fi nal em prol do 
País. V. Exª não está se des pe din do des ta Casa. Te -
nho cer te za de que va mos en con trá-lo mu i tas ve zes,
por que V. Exª será um Se na dor Pre si den te e
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. Por tan to, com trân si to,
com re la ções e ami za des para aju dar o País a re sol -
ver suas ques tões. Fico fe liz por par ti ci par des te mo -
men to e de po der de se jar-lhe mu i tas fe li ci da des.
Esta re mos aqui fir mes, lu tan do para me lho rar o País.
Te nho cer te za de que V. Exª, da for ma como cons tru iu 
até ago ra sua vida, sua his tó ria, sua bi o gra fia, vai en -
gran de cê-la mais ain da ocu pan do o car go de
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. Mu i tas fe li ci da des e
que Deus o ilu mi ne. Va mos tra ba lhar em prol do Bra -
sil!

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i tís si mo 
obri ga do, emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Fer nan do Be zer ra  (PTB – RN) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço ago -
ra o emi nen te Se na dor Fer nan do Be zer ra, meu co es -
ta du a no.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – Para
mim é uma hon ra, Se na dor José Alen car. O Se na dor
Ge ral do Melo foi mu i to fe liz ao di zer que “V. Exª é um
nor te-rio-gran den se dis far ça do de mi ne i ro”, o que
nos or gu lha mu i to. Qu e ro as so ci ar-me às ma ni fes ta -
ções que esta Casa faz, com mu i ta jus ti ça, no mo -
men to em que V. Exª se des pe de para as su mir suas
fun ções e par ti ci par das gran des de ci sões na ci o na is.
Orgu lho-me de des fru tar de sua ami za de, des de o
tem po em que éra mos com pa nhe i ros na Con fe de ra -
ção Na ci o nal da Indús tria – V. Exª na pre si dên cia da
Fe de ra ção das Indús tri as de Mi nas Ge ra is e eu na da
Fe de ra ção das Indús tri as do Rio Gran de do Nor te,
sua ter ra. Sei que V. Exª dará uma gran de con tri bu i ção
ao País. Lem bro-me de uma his tó ria em que V. Exª di -
zia que ha ve ria de che gar o dia em que, jan tan do num 
res ta u ran te em Pa ris, na Ave ni da Champs Elysèes,
pa ga ria em dó lar e o gar çom pe di ria a gor je ta em real
– al gu ma co i sa pa re ci da com isso –, e, nes te mo men -
to, fi ca ria or gu lho so de ser bra si le i ro e de ter uma mo -
e da que va lia al gu ma co i sa. V. Exª tem esta opor tu ni -
da de. Eu sei que vi ve mos um mo men to gra ve da vida
na ci o nal, mas sei tam bém que a gran de es pe ran ça
que o povo bra si le i ro de po si tou nas mãos do Pre si -
den te Lula e de V. Exª de mons tra re al men te a ex pec -

25442 Qu in ta-fe i ra 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    53DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ta ti va de que, com a sua com pe tên cia e a do Pre si -
den te, e com apo io da gran de ma i o ria do povo bra si -
le i ro, ha ve re mos de cons tru ir um País mais jus to,
onde to dos te re mos mais opor tu ni da des. Aqui, to dos
en fa ti za ram os tra ços de V. Exª, de gran de em pre sá -
rio, de po lí ti co há bil; con tu do, eu que ria tam bém re gis -
trar o de pai de fa mí lia exem plar que V. Exª é e tam -
bém lem brar a edu ca ção mo de lar que deu a seus fi -
lhos. Per mi ta-me V. Exª ci tar Dª Ma ri sa e o nos so ami -
go Jo sué, que lhe tor na pos sí vel hoje de di car-se in te i -
ra men te à vida pú bli ca, pois sabe que à fren te de
suas em pre sas há um ho mem ca paz, com pe ten te, jo -
vem, di nâ mi co, hon ra do, éti co e pa tri o ta, tra ço do es -
pí ri to pú bli co que V. Exª en si nou tam bém ao seu fi lho.
Por isso, Se na dor José Alen car, cum pri men to V. Exª.
Tive a hon ra de con vi ver com V. Exª, como em pre sá -
rio, na CNI, e, como seu co le ga, no Se na do da Re pú -
bli ca. Meu Par ti do não o apo i ou no pri me i ro tur no –
apo i ou Ciro Go mes –, mas, no se gun do, tive a gran de
ale gria de vo tar em Lula, sa ben do que es ta va vo tan do 
tam bém em um com pa nhe i ro, ami go e con ter râ neo. O 
Bra sil de po si ta nas mãos de V. Exª e do Pre si den te
Lula uma gran de es pe ran ça, à qual me as so cio, na
con vic ção de que nos so País será bem con du zi do e
ha ve re mos de res ta u rar, por meio des sa es pe ran ça,
uma nova for ma de vi ver para o povo bra si le i ro. Mu i to
obri ga do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i tís si mo 
obri ga do, emi nen te Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Ouço ago -
ra, com mu i to pra zer, o emi nen te Se na dor Car los Wil -
son.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Se na dor
José Alen car, é uma con sa gra ção. Hoje, nes ta Casa,
V. Exª está sen do ho me na ge a do por mais de trin ta
com pa nhe i ras e com pa nhe i ros. É uma con sa gra ção,
por que sa be mos que, além de seu bri lhan te tra ba lho
de sen vol vi do como Se na dor da Re pú bli ca, res pe i ta -
do, sem pre um gran de con se lhe i ro, V. Exª re pre sen ta
a es pe ran ça de mi lhões e mi lhões de bra si le i ros. Na
hora em que o ele i tor vo ta va no nos so Pre si den te ele -
i to, Luiz Iná cio Lula da Sil va, es ta va vo tan do tam bém
no nos so Vice-Pre si den te, Se na dor José Alen car.
Essa es pe ran ça está mar ca da em cada pa la vra dos
mais de trin ta Se na do res que o apar te a ram nes ta tar -
de. Tive o pri vi lé gio, em Per nam bu co, de re ce ber V.
Exª e o Pre si den te Lula na cam pa nha, e eu sen tia
uma emo ção mu i to for te de ver V. Exª na que las ca mi -
nha das, na que las car re a tas. Então, é com mu i ta emo -
ção que ve nho lhe apar te ar, com a cer te za de que V.

Exª será uma peça fun da men tal no Go ver no do Pre si -
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, por tudo isso que já foi 
dito aqui pe los co le gas, mas, prin ci pal men te, pela sua 
his tó ria de vida, pelo seu exem plo de vida. V. Exª, no
seu bre ve dis cur so, re la tou al gu mas das suas pas sa -
gens pela vida pú bli ca, mu i to mais rica, com cer te za,
do que tudo que foi dito des ta tri bu na. A pre sen ça de
V. Exª como Vice-Pre si den te da Re pú bli ca é a cer te za 
de que os 63% dos bra si le i ros que vo ta ram em Lula e
em V. Exª te rão no Vice-Pre si den te da Re pú bli ca tam -
bém um re fe ren ci al de mu i ta bra vu ra, de mu i ta luta e
de mu i ta dig ni da de. Estou or gu lho so, como bra si le i ro,
de ver o Se na dor José Alen car como Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca do meu País.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i tís si mo 
obri ga do, emi nen te Se na dor Car los Wil son. 

O Se na dor Ante ro Paes de Bar ros ha via so li ci ta -
do um apar te, mas pa re ce que se au sen tou.

Assim, con ce do o apar te ao emi nen te Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha, que já o es ta va so li ci tan do.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Emi -
nen te Se na dor José Alen car, em ra zão de ou tros
com pro mis sos, pre ci sei me au sen tar por al guns mo -
men tos des te ple ná rio, mas não o fiz sem an tes ou vir
o pro nun ci a men to de V. Exª; aliás, mais um dos be los
e en ri que ce do res pro nun ci a men tos com que V. Exª
nos brin dou nes ta Casa. Brin dou-nos tam bém com
um con ví vio mu i to fran co e fra ter no nas dis cus sões
que sem pre tra va mos so bre as mais sig ni fi ca ti vas
ques tões re la ci o na das com nos so que ri do País, com
as de si gual da des re gi o na is, com as in jus ti ças so ci a is
que ain da afli gem uma par ce la con si de rá vel da po pu -
la ção bra si le i ra. Hoje, ao vê-lo des pe dir-se des te con -
ví vio, des ta trin che i ra de luta, onde V. Exª nos en si nou 
a com ba ter o bom com ba te, apre sen ta-se-nos um
mis to de tris te za e de ale gria. Tris te za por per der o
con ví vio do ami go, do ex pe ri en te em pre sá rio e do
com pe ten te Se na dor, que apren de mos a ad mi rar e
res pe i tar por suas po si ções fir mes aqui de fen di das;
de ou tra par te, ale gria por sa ber que, as su min do a
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, V. Exª será um re fe -
ren ci al na que la luta aqui tra va da na bus ca do ca mi -
nho cor re to do País se de sen vol ver e po der mi ti gar,
so bre tu do, as in jus ti ças so ci a is que ain da são pra ti ca -
das con tra mi lha res de bra si le i ros ir mãos nos sos. Tal -
vez seja esse o nos so ob je ti vo ma i or; tal vez seja essa
a luta mais im por tan te que ha ve re mos de tra var. E,
com a fran que za da nos sa con vi vên cia, que é uma
pe cu li a ri da de de V. Exª, que nos per mi tiu sem pre um
diá lo go ami go, po rém fran co, eu gos ta ria de con fes -
sar que não vo tei em V. Exª, não vo tan do no seu can -
di da to Luiz Iná cio Lula da Sil va. Vo tei em nos so tam -
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bém co le ga José Ser ra, ima gi nan do tra tar-se da de fe -
sa de pro pos tas com que co mun gá va mos aqui. Se gu -
ra men te, se fos se V. Exª ca be ça-de-cha pa eu te ria vo -
ta do em V. Exª. Mas, ao vê-lo de fen der o ca rá ter e as
qua li da des do seu com pa nhe i ro de cha pa, da que le
que o Bra sil es co lheu para ser o Pre si den te da Re pú -
bli ca, cons ci en te da res pon sa bi li da de que te nho nes -
ta Casa de bus car con tri bu ir para a so lu ção dos gra -
ves pro ble mas na ci o na is, sa i ba V. Exª que con ti nu a rá
a ter o seu ami go, co le ga e com pa nhe i ro nes sa luta
ago ra ao lado do nos so Pre si den te Luiz Iná cio Lula da 
Sil va, para bus car as so lu ções para os pro ble mas do
País, tão es pe ra das pela nos sa po pu la ção. Con fi a -
mos mu i to no tra ba lho que V. Exª ha ve rá de, na
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, de sen vol ver na gran -
de mis são que o povo bra si le i ro con fia ao nos so Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Qu e ro cum pri men -
tá-lo, por tan to, não só em meu nome, que tive o pri vi -
lé gio da con vi vên cia ex tra or di ná ria com V. Exª, mas
em nome do meu Esta do do To can tins, o mais novo da 
Fe de ra ção, que é uma das re giões ape na das pe las in -
jus ti ças so ci a is e de si gual da des re gi o na is, e que es pe -
ra há mu i to – e para isso te mos lu ta do tan to aqui – pelo
de sen vol vi men to do País, pela igual da de e jus ti ça so -
ci al. Meus cum pri men tos a V. Exª e mu i tas fe li ci da des
na nova mis são que o povo bra si le i ro lhe con fi ou.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Mu i to obri -
ga do, emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

Sr. Pre si den te, eu pre ci so ape nas de 2 mi nu tos
para con clu ir.

Nos so emi nen te co le ga Se na dor Fer nan do Be -
zer ra lem brou uma pas sa gem que vale a pena ser tra -
zi da aqui para re gis tro. Eu era Pre si den te da Fe de ra -
ção das Indús tri as em Mi nas Ge ra is. Era Pre si den te
da Re pú bli ca o nos so hoje emi nen te Go ver na dor, que 
foi Se na dor por 16 anos, Dr. Ita mar Fran co.

O Go ver na dor Ita mar Fran co, como Pre si den te
da Re pú bli ca, co lo cou no Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res um ex-Se na dor, o atu al Pre si den te da Re -
pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so. Mais tar de, Ita -
mar o con vi dou para as su mir o Mi nis té rio da Fa zen da.

Na que le tem po, a in fla ção no Bra sil gi ra va em
tor no de 40% ou 50% ao mês, às ve zes mais. Con vi -
da mos o emi nen te Pre si den te da Re pú bli ca, en tão
Mi nis tro da Fa zen da, Fer nan do Hen ri que Car do so,
para ir a Mi nas Ge ra is a fim de fa zer uma pa les tra na
Fe de ra ção das Indús tri as. Em ou tro mo men to, a in fla -
ção no Bra sil gi ra va em tor no de 10% ao mês, no pe -
río do do ex-Mi nis tro Del fim Neto, quan do to dos já cal -
cu la vam a ORTN na base de 200% ao ano. Então, na -
que le tem po, quan do a in fla ção gi ra va em tor no de
40% ou 50% ao mês, fa la va-se mu i to que a in fla ção

pre ci sa va vol tar a um dí gi to ao mês. Um dí gi to ao mês
pode ser 9,8%, que sig ni fi ca ria uma in fla ção de mais
de 200% ao ano. Então, quan do che gou o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, en tão Mi nis tro da Fa -
zen da, eu, como Pre si den te da Fe de ra ção das Indús -
tri as, fiz o dis cur so ini ci al de sa u da ção a Sua Exce lên -
cia. Na oca sião, tive o cu i da do de di zer: “Ilus tre Mi nis -
tro Fer nan do Hen ri que Car do so, não que re mos in fla -
ção de um dí gi to. Qu e re mos” – foi quan do usei a me -
tá fo ra a que se re fe riu o Se na dor Fer nan do Be zer ra –
“che gar aos Champs-Elysées ou ao Bou le vard Hou -
se man, en trar em um bom res ta u ran te, pe dir um ste -
ak au po i vre e, quem sabe, se o café es ti ver bom de
pre ço, um Bour gog ne de boa sa fra. De po is, quan do
vem a con ta, pa ga mos com uma nota de cru ze i ro” –
na que le tem po, era cru ze i ro – “de pre fe rên cia com a
efí gie de Jus ce li no Ku bits chek. Então, o gar çom pega
essa nota e de mo ra a vol tar. Qu an do vol ta, che ga fa -
zen do re ve rên cia e nos pe din do des cul pas, por que
te ria que nos dar o tro co em mo e da me nos no bre que
a nos sa.” O en tão Mi nis tro da Fa zen da gos tou dis so.

O tem po pas sou. De po is que o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que já es ta va há mu i to tem po na Pre si -
dên cia, já ti nha pas sa do aque la fase de lan ça men to
do Pla no Real e a in fla ção ti nha aca ba do, o Go ver na -
dor do Rio Gran de do Nor te, meu bom ami go, Ga ri -
bal di Alves Fi lho con vi dou-me para acom pa nhá-lo ao
Pa lá cio do Pla nal to, a um en con tro com o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Tam bém es ta va ao nos -
so lado o Se na dor Fer nan do Be zer ra, e lá che gan do,
o Pre si den te – já ha via pas sa do uns seis anos des se
acon te ci men to de Mi nas Ge ra is – dis se: “E ago ra,
você já pode en trar na que le res ta u ran te dos
Champs-Elysées ou do Bou le vard Hou se man e pa gar 
com a nota de cru ze i ro?” Eu fa lei: “Olha, Pre si den te,
por en quan to, ain da não, mas te nho que di zer para o
se nhor que, há pou cos dias, nós che gá va mos a Zu -
rich e eu vi no qua dro do ban co, na pe dra, pela pri me i -
ra vez, den tre as ou tras mo e das con ver sí ve is, o Real
com um câm bio ho nes to.” Con tei isso para ele. Por en -
quan to ain da não po de mos ir ao Champs-Elysées e
pa gar com a cé du la de Real com a efí gie do Jus ce li no 
ou do se nhor, mas já po de mos tro car Re a is nos ban -
cos lá de fora. Então nos sa mo e da co me ça a ser con -
ver sí vel, o que é uma ex ce len te no tí cia. Tive que con -
tar isso para fa zer jus ti ça e es cla re cer a his tó ria.

Qu e ro di zer que to dos os apar tes mu i to me hon -
ra ram e to dos eles, ten do em vis ta cir cuns tân cia de
eu es tar me des pe din do para as su mir a Vice-Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, re cém-ele i tos que fo mos, to dos
eles fi ze ram re fe rên cia a esta ele i ção e mu i tos enal te -
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ce ram a mi nha par ti ci pa ção como de ci si va na nos sa
vi tó ria.

Sr. Pre si den te, vi si tei o Bra sil todo e devo tes te -
mu nhar o ca ri nho e o en tu si as mo com que o nome de
Lula era re ce bi do por to dos os Esta dos por onde pas -
sei. A gran de es pe ran ça do Bra sil está jus ta men te na
ele i ção de Lula.

Fiz um es for ço mu i to gran de para não atra pa -
lhar a tra je tó ria vi to ri o sa dele. E acre di to que não o
atra pa lhei, por que, gra ças a Deus, cons truí uma vida
com tra ba lho e com se ri e da de e pro cu rei ma ni fes tar a 
mi nha con vic ção da ne ces si da de de co me çar mos a
pra ti car a al ter nân cia de po der no Bra sil, que é ab so -
lu ta men te es sen ci al para o for ta le ci men to e en ri que -
ci men to do re gi me de mo crá ti co. Não te nho dú vi da ne -
nhu ma de que o apo io que es tá va mos dan do ao Pre -
si den te ele i to – quan do falo “nós” re fi ro-me aos dois
ter ços da po pu la ção bra si le i ra, que re gis trou sua pre -
fe rên cia nas ur nas – de mons tra va o re co nhe ci men to
da Na ção bra si le i ra à li de ran ça de Lula, que saiu do
in te ri or de Per nam bu co e veio para São Pa u lo, onde
po de ria ser mais uma da que las pes so as que per ma -
ne cem sem em pre go por fal ta de con di ções. Esse
moço é um pre des ti na do. Além dis so, é de uma in te li -
gên cia rara. Bas ta con ver sar com ele para sen tir o seu 
co nhe ci men to não ape nas das ques tões po lí ti cas
como das eco nô mi cas e so ci a is.

Não te nham dú vi da: Lula sur pre en de rá po si ti va -
men te o Bra sil. Peço a Deus que me dê con di ções
para me re cer a es co lha dele e do seu Par ti do – o Par -
ti do dos Tra ba lha do res. Ini ci al men te, o PT fez ali an ça
com o PL, o PC do B, o PCB e o PMN – éra mos cin co
Par ti dos. No se gun do tur no, re ce be mos apo i os im -
por tan tís si mos de ou tros Par ti dos. E Lula tem dito que 
seu Go ver no será dos bra si le i ros, re pre sen ta do por
to das as re giões do Bra sil e por aqui lo que hou ver de
mais puro no sen ti do téc ni co e prin ci pal men te do pon -
to de vis ta éti co e mo ral. Assim, po de re mos cons tru ir
um go ver no so bre o tri pé da pro bi da de no tra to da co i -
sa pú bli ca, da sen si bi li da de so ci al e do sen ti men to
na ci o nal. Não te nho dú vi da de que isso acon te ce rá.
Apren di a ad mi rar esse Par ti do com o qual nos ali a -
mos. Tra ta-se de um Par ti do or ga ni za do e que pos sui
qua dros ad mi rá ve is.

Não du vi do de que, se to dos com pre en der mos
que as ques tões ma i o res que di gam res pe i to ao in te -
res se na ci o nal es ti ve rem à fren te de nos sas de ci -
sões, o Bra sil al can ça rá uma qua li da de de vida su pe -
ri or para to dos os bra si le i ros. Agra de ço mu i to aos que 
me con tem pla ram com es ses apar tes al ta men te hon -
ro sos. Estou hoje emo ci o na do. Hoje é um dia re al -
men te mu i to im por tan te da mi nha vida, pois es tou me

des pe din do de uma Casa de onde não gos ta ria de
sair nun ca, uma Casa que é re al men te or gu lho na ci o -
nal. Apren di mu i to aqui. Apren di que aqui não se pra ti -
ca a po lí ti ca pe que na, a po lí ti ca su bal ter na. Mes mo
quan do há dis cor dân cia, ela se faz so bre te mas, den -
tro, na tu ral men te, da óp ti ca de cada um, por que, gra -
ças a Deus, nos so re gi me é de mo crá ti co. Te nho ab so -
lu ta se gu ran ça de que to dos os 80 Se na do res com os
qua is cons truí essa ami za de, esse re la ci o na men to
fra ter no, to dos eles, me en si na ram mu i to.

Ter mi no aqui meu pro nun ci a men to, agra de cen -
do, mais uma vez, a opor tu ni da de que to dos os se -
nho res me de ram de co nhe cê-los, nas Co mis sões, no 
ple ná rio e em ou tras oca siões que nem eram de tra -
ba lho, como jan ta res ou co i sa que o va lha. Apren di
mu i to, en ri que ci mu i to a mi nha vida nes ta Casa. Saio
da qui com pena de sair, mas cer to de que a mis são
que me aguar da é no bre. Vol ta rei mu i tas ve zes ao Se -
na do para ma tar sa u da de, para revê-los, para es tar
aqui, e o meu ga bi ne te es ta rá sem pre aber to para re -
ce ber os no bres co le gas e jun tos es ta re mos tra ba -
lhan do em prol dos ele va dos ob je ti vos na ci o na is. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria que fos se pu bli ca da
car ta que re ce bi do Se na dor Pe dro Si mon, que aqui
não pôde es tar pre sen te de vi do a com pro mis sos as -
su mi dos, para que fi zes se par te dos Ana is da Casa. 

Mu i to obri ga do. (Mu i to bem! Pal mas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ ALENCAR EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002

Pre za do ami go e com pa nhe i ro José Alen car,
Eu gos ta ria mu i to de es tar pre sen te, hoje, ao

seu dis cur so de afas ta men to do Se na do. No en tan to,
como lhe dis se, te nho de es tar em Por to Ale gre para o 
re ce bi men to do prê mio De pu ta do Emé ri to, que me foi
con ce di do ge ne ro sa men te pela Assem bléia ga ú cha.
Mes mo as sim, de ci di de i xar por es cri to uma bre ve
ma ni fes ta ção nes te mo men to que con si de ro mu i to
sig ni fi ca ti vo para a sua vida pes so al e tam bém para a
vida do país.

Em pri me i ro lu gar, com pa nhe i ro José Alen car,
eu gos ta ria de re a fir mar aqui, por es cri to, a gran de
ad mi ra ção que te nho pelo seu tra ba lho como Se na -
dor da Re pú bli ca. Nas co mis sões, no ple ná rio, o ami -
go tem se mos tra do sem pre bri lhan te. Sen sa to, equi li -
bra do e pru den te, mas tam bém in ci si vo e ar ro ja do,
quan do o mo men to o exi ge. Fica cla ro, em to dos os
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seus vo tos e pro nun ci a men tos, o imen so sen so de
res pon sa bi li da de que tem com o tra to dos as sun tos
pú bli cos.

O Se na do, cre io eu, é o pal co so bre o qual os
ho mens pú bli cos de ma i or ex pe riên cia po dem dar sua 
con tri bu i ção ao país e in flu ir, de ci si va men te, nos des ti -
nos da na ção. O ami go José Alen car tem sido um dos
ato res mais des ta ca dos nes te pal co, que é ocu pa do
por mu i tos dos mais ex pe ri men ta dos po lí ti cos bra si le i -
ros, já que aqui têm as sen to mu i tos ex-go ver na do res
e ex-mi nis tros, e até mes mo um ex-pre si den te.

Sua gran de ex pe riên cia de vida, Se na dor José
Alen car, em es pe ci al sua agu ça da vi são de em pre sá -
rio, mu i to tem con tri bu í do para a ele va ção do ní vel
dos tra ba lhos des ta Casa.

Além des sas vir tu des pú bli cas, far ta men te co -
nhe ci das de to dos, eu tive o pra zer de co nhe cer de
per to, nos úl ti mos anos, o ho mem José Alen car, o
com pa nhe i ro de tra ba lho, o ami go, um ser hu ma no
ex cep ci o nal. Tam bém a este ho mem e à sua fa mí lia
eu que ro abra çar nes te mo men to. Sei que con ti nu a rá, 
no alto pos to a que foi le va do pelo voto de mi lhões de
bra si le i ro, a ser o mes mo ci da dão aten ci o so, mo des -
to, ca lo ro so e de di ca do.

Fi nal men te, eu gos ta ria de fa lar um pou co so -
bre a mis são du rís si ma que o ami go vai en fren tar a 
par tir de ago ra. O Bra sil vive mo men tos di fí ce is. A
es ta bi li da de eco nô mi ca con quis ta da com mu i tos
sa cri fí ci os está ame a ça da. Os pro ble mas so ci a is
do Bra sil – eu des ta ca ria, por exem plo, a fome e o
de sem pre go – são tre men dos. Mas eu te nho fé no
novo go ver no. Acho que a ad mi nis tra ção que se
ini cia terá gran de sen si bi li da de so ci al por que es -
co lheu o com ba te à fome como meta pri o ri tá ria. Eu
já di zia na mi nha pre ga ção pela can di da tu ra pró -
pria do PMDB na úl ti ma ele i ção: te mos que ali men -
tar to dos os nos sos ir mãos por que o Bra sil é um
ce le i ro. Sei que o ami go José Alen car terá gran de
im por tân cia nes ta luta a fa vor da dig ni da de dos
bra si le i ros mais hu mil des. Ho mem que veio das
clas ses mais mo des tas, que lu tou e que ven ceu
como em pre sá rio, o ami go sabe da im por tân cia de
en fren tar mos com de ci são os pro ble mas so ci a is.

Estou cer to de que sua ex pe riên cia e sua sen si -
bi li da de como ci da dão, em pre sá rio e como ser hu ma -
no fa rão mu i ta di fe ren ça na nova ad mi nis tra ção.

Ace i te com esta car ta o meu abra ço e os meus
mais sin ce ros vo tos de su ces so no cum pri men to da
de sa fi an te mis são que lhe deu o povo bra si le i ro.

Cor di al men te, Pe dro Si mon.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Alen -
car, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su -
ces si va men te pe los Srs. Car los Wil son, 1º
Se cre tá rio, e Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se -
cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Alen -
car, 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Alen -
car, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su -
ces si va men te pe los Srs. Mo za ril do Ca val -
can ti, 4º Se cre tá rio, e Edi son Lo bão, 1º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
José Alen car, a Mesa pre ci sa emi tir al gu mas pa la vras 
a res pe i to de V. Exª. 

V. Exª con clui o seu dis cur so di zen do que se
des pe de des ta Casa com sa u da des, la men tan do
fazê-lo. To dos sa be mos que os nos sos Co le gas Se -
na do res da qui saem pelo con ten ci o so das ur nas ou
pelo re co nhe ci men to de las. V. Exª nos de i xa pelo re -
co nhe ci men to das ur nas. 

La men ta mos per dê-lo por se tra tar de um Se na -
dor de gran de di men são, de gran de exem plo para os
nos sos que vi rão e para os que aqui ain da se en con -
tram, mas te mos a se gu ran ça de que V. Exª em pre en -
de rá uma nova po si ção em be ne fí cio da po lí ti ca e das
ins ti tu i ções bra si le i ras.

O Vice-Pre si den te do Bra sil é bas tan te di fe ren te 
do Vice-Pre si den te dos Esta dos Uni dos, por exem plo. 
Lá é uma fi gu ra qua se que de co ra ti va. O Pre si den te,
ao re ti rar-se do ter ri tó rio ame ri ca no, o Vice não as su -
me as fun ções pre si den ci a is. Aqui, as su me-as por in -
te i ro e o Vice pode tor nar-se tam bém um con se lhe i ro
qua li fi ca do do Pre si den te da Re pú bli ca.

Sen do V. Exª um em pre sá rio de gran de en ver -
ga du ra, não te nho dú vi da de que le va rá a sua ex pe -
riên cia em aju da in dor mi da ao novo Pre si den te da
Re pú bli ca, em be ne fí cio das ins ti tu i ções bra si le i ras.

Te nho um con ce i to a res pe i to de V. Exª e já o fir -
mei em uma car ta que lhe fiz. Pre ci so apres sar-me di -
zen do que não foi ago ra, por que se ria apro ve i tar-me
de uma si tu a ção nova. Essa car ta tem dois anos de
ida de, quan do não se pen sa va que V. Exª pu des se,
um dia, che gar à Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, em -
bo ra me re ces se a Pre si dên cia. Ana li sei o seu per fil, a
sua per so na li da de, aqui lo que me pa re cia ser o Se na -
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dor José Alen car. De V. Exª re ce bi uma res pos ta ma -
nus cri ta, que guar do co mi go. Por tan to, o nos so re la ci -
o na men to é mu i to mais de ad mi ra ção do que de in ti -
mi da de pes so al.

Por um lado, a Mesa la men ta que V. Exª nos de i xe; 
mas, por ou tro, re go zi ja-se na cons ciên cia de que aqui
não se pra ti ca a fa cún dia de ma gó gi ca, e da qui V. Exª
não leva, por tan to, exem plo de de ma go gia; leva ape -
nas os exem plos de pa tri o tis mo e de es pí ri to pú bli co,
a exem plo do que tam bém já trou xe para nós V. Exª.
No meu en ten di men to, V. Exª sai en ri que ci do com o
que aqui pôde ob ser var, e tam bém apren der, por que
to dos apren de mos, e apren de mos di a ri a men te.

Seja fe liz em sua nova e trans cen den tal fun ção
po lí ti ca em be ne fí cio de to dos os bra si le i ros! (Pal -
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ra à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETO  RECEBIDO  DA 
CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 106, DE 2002

(Nº 6.295, na Casa de Ori gem)

Alte ra a re da ção do art. 84 do De cre -
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – 
Có di go de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 84 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de

ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 84. A com pe tên cia pela prer ro ga -
ti va de fun ção é do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, dos Tri -
bu na is Re gi o na is Fe de ra is e Tri bu na is de
Jus ti ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
re la ti va men te às pes so as que de vam res -
pon der pe ran te eles por cri mes co muns e
de res pon sa bi li da de.

§ 1º A com pe tên cia es pe ci al por prer -
ro ga ti va de fun ção, re la ti va a atos ad mi nis -
tra ti vos do agen te, pre va le ce ain da que o in -
qué ri to ou a ação ju di ci al se jam ini ci a dos
após a ces sa ção do exer cí cio da fun ção pú -
bli ca.

§ 2º A ação de im pro bi da de, de que
tra ta a Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992,
será pro pos ta pe ran te o tri bu nal com pe ten te
para pro ces sar e jul gar cri mi nal men te o fun ci -
o ná rio ou au to ri da de na hi pó te se de prer ro ga -
ti va de foro em ra zão do exer cí cio de fun ção
pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no § 1º.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 6.295, DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 84, do De -
cre to nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 84 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de

ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, pas sa
avi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 84 A com pe tên cia pela prer ro ga ti -
va de fun ção é do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e dos Tri -
bu na is de ape la ção, re la ti va men te às pes so -
as que de vam res pon der pe ran te eles por
cri mes co muns e de res pon sa bi li da de.

Pa rá gra fo úni co. Pra ti ca do o ato no
exer cí cio do car go ou a pre tex to de exer -
cê-lo, pre va le ce a com pe tên cia por prer ro -
ga ti va de fun ção, ain da que o in qué ri to ou
ação pe nal se jam ini ci a dos após a ces sa ção 
da que le exer cí cio fun ci o nal.”

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

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2002. – Bo ni fá cio de
Andra da, De pu ta do Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to-lei aci ma visa adap tar à nova re a li da -
de cons ti tu ci o nal o art. 84 do Có di go de Pro ces so Pe -
nal, in tro du zin do o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça no re -
fe ri do tex to para fa zer face ao de ter mi na do pela
Cons ti tu i ção. É uma al te ra ção há mu i to re cla ma da
para obe de cer de fato o im pe ra ti vo pro ces su al.

Já o § 2º abran ge as pec to da ma i or im por tân cia
pois que de ter mi na que os atos pra ti ca dos no exer cí -
cio de car go ou a pre tex to de exer cê-lo , pre va le ce a
com pe tên cia ou prer ro ga ti va de fun ção men ci o na da
no ci ta do art. 84, ain da que o in qué ri to ou ação pe nal
se jam ini ci a dos após as ci ta das ati vi da des.
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Na prá ti ca o que se pro cu ra, é pro mo ver a quan -
tos que exer cem car gos e fun ções de es pe ci al re le -
vân cia para o Esta do, uma vez pro ces sa dos após o
tér mi no do man da to ou do exer cí cio fun ci o nal, a ga -
ran tia de ter o foro es pe ci al que lhe era pro por ci o na do 
ao tem po da ti tu la ri da de.

Quer di zer, se o Pre si den te da Re pú bli ca ou
ex-go ver na dor de Esta do, ou ex-se cre tá rio de Esta do
ou tra au to ri da de, de po is de ter mi na do o pra zo da fun -
ção, for pro ces sa do por atos ou ma ni fes ta ções ha vi -
dos ao tem po em que exer ci am as suas ati vi da des
pú bli cas, o Tri bu nal há de ser aque le que jul ga ria na -
que la épo ca os res pec ti vos atos ou ma ni fes ta ções
que pro mo ve ra no pe río do.

Na hi pó te se, esta de ter mi na ção pro ces su al é
um des do bra men to ló gi co e de bom sen so em fa vor
do ci da dão que atu ou na fun ção pú bli ca e que pre ci sa 
ga ran tir-se de tudo que fez du ran te o exer cí cio dela,
tra ta do e jul ga do como se nela es ti ves se. Se isso não
ocor rer, os ris cos de qual quer ci da dão se rão enor -
mes, co lo can do-os numa si tu a ção de de si gual da de e
de di fi cul da des o que pre ju di ca rá aque les que por de -
ver dis pu ta rem man da tos po pu la res ou exer ce rem
car gos go ver na men ta is.

As pro vi dên ci as do pro je to aci ma cons ti tu em por -
tan to ga ran ti as e não pri vi lé gi os, pois a ca pa ci da de que
se es pe ra das au to ri da des am pa ra das pelo foro es pe ci -
al por prer ro ga ti va de fun ção fi ca rá com pro me ti da se
hou ver re ce io de que, ces sa do o man da to ou a in ves ti -
du ra, o seu jul ga men to não será mais re a li za do pela au -
to ri da de ju di ciá ria que a pró pria Cons ti tu i ção con si de -
rou mais isen ta, e sim por ou tra que, pre su mi da men te,
não te ria o mes mo grau de in de pen dên cia. Não se pode 
ol vi dar que o tí tu lo de car go pú bli co an ga ria ao lon go de
seu exer cí cio inú me ros ad ver sá ri os, e que es tes po dem
exer cer pres sões como vin di ta con tra aque le que no
exer cí cio do car go, con tra ri ou in te res ses, e ago ra os ten -
ta ape nas a con di ções de ex-au to ri da de e ad ver sá rio da 
cor ren te do mi nan te.

So bre o as sun to, a au to ri da de do ma gis té rio do
sa u do so Mi nis tro Vic tor Nu nes Leal, lan ça do no voto
pro la ta do na Re cla ma ção nº 473 – Esta do da Gu a na -
ba ra, me re ce ser aqui des ta ca da, ver bis:

“A ju ris di ção es pe ci al, como prer ro ga ti -
va de ce nas fun ções pú bli cas, é, re al men te,
ins ti tu í da, não no in te res se pes so al do ocu -
pan te do car go, mas no in te res se pú bli co do 
seu bom exer cí cio, isto é, do seu exer cí cio
com o alto grau de in de pen dên cia que re sul -
ta da cer te za de que seus atos ve nham a
ser jul ga do com ple nas ga ran ti as e com ple -

ta im par ci a li da de. Pre su me o le gis la dor que
os tri bu na is de ma i or ca te go ria te nham mais 
isen ção para jul gar os ocu pan tes de de ter -
mi na das fun ções pú bli cas, por sua ca pa ci -
da de de re sis tir, seja à even tu al in fluên cia
do pró prio acu sa do, seja às in fluên ci as que
atu am con tra ele. A pre su mi da in de pen dên -
cia do tri bu nal de su pe ri or hi e rar quia é,
pois,. uma ga ran tia bi la te ral ga ran tia con tra
e a fa vor do acu sa do”.

Essa cor re ção, sin ce ri da de e in de pen -
dên cia mo ral com que a lei quer se jam exer -
ci dos os car gos pú bli cos fi ca ria com pro me ti -
da, se o ti tu lar pu des se re ce ar que, ces sa da 
a fun ção, se ria jul ga do, não pelo Tri bu nal
que a lei con si de rou o mais isen to, a pon to
de o in ves tir de ju ris di ção es pe ci al para jul -
gá-lo no exer ci do do car go, e sim, por ou tras 
que, pre su mi da men te, po de ria não ter o
mes mo grau de isen ção. Ces sa da a fun ção,
pode mu i tas ve zes de sa pa re cer a in fluên cia
que, an tes, o ti tu lar do car go es ta ria em
con di ções de exer cer so bre o Tri bu nal que o 
hou ves se de jul gar: en tre tan to, em tais con -
di ções, ou sur ge, ou per ma ne ce, ou se alar -
ga a pos si bi li da de, para ou trem, de ten tar
exer cer in fluên cia so bre quem vai jul gar o
ex-fun ci o ná rio ou ex-ti tu lar de po si ção po lí ti -
ca, re du zin do en tão, fre qüen te men te, à con -
di ção de ad ver sá rio da Si tu a ção do mi nan te.
É pois, em ra zão do in te res se pú bli co do
bom exer cí cio do car go, e não do in te res se
pes so al do ocu pan te que deve subs ti tu ir,
que não pode de i xar de sub sis tir a ju ris di -
ção es pe ci al, como prer ro ga ti va da fun ção,
mes mo de po is de ces sa do o exer cí cio.”

A pro po si ção ora apre sen ta da, não é, pelo vis to, 
a de res ta be le cer o in te i ro teor do enun ci a do na Sú -
mu la nº 394, mas ape nas e tão so men te o de re co brar 
seu o prin cí pio ba si lar, sem dú vi da já en ra i za do no
cons ti tu ci o na lis mo bra si le i ro, as se gu ran do, para ga -
ran tir a tran qüi li da de do exer cí cio do car go ou do
man da to, a prer ro ga ti va de foro para além da ces sa -
ção do exer cí cio fun ci o nal, ape nas quan do se tra tar
de cri me co me ti do no exer cí cio do car go ou a pre tex to 
de exer cê-lo.

Aliás, quan do da de ci são que can ce lou a Sú mu -
la nº 394, o emi nen te Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce
apre sen tou su ges tão idên ti ca no que foi acom pa nha -
do pe los Mi nis tros Nel son Jo bim, Néri da Sil ve i ra e
Ilmar Gal vão, des ta can do as sim a im por tân cia da ma -
té ria, ver bis:
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“Não con tes to que a prer ro ga ti va de
foro só se ex pli ca como pro te ção do exer cí -
cio do car go e não como pri vi lé gio do seu ti -
tu lar e, me nos ain da, do seu ex-ocu pan te.

Mas, data vê nia, é fu gir ao sen so das
re a li da des evi den tes ne gar que, para a tran -
qüi li da de no exer cí cio do car go ou do man -
da to se para essa tran qüi li da de con tri bui,
como pres su põe a Cons ti tu i ção, a prer ro ga -
ti va de foro – ao seu ti tu lar mais im por ta
tê-lo as se gu ra do para o jul ga men to fu tu ro
dos seus atos fun ci o na is do que no cur so da 
in ves ti du ra, quan do ou tras sal va guar das o
pro te gem.

Assim é pa ten te que o ti tu lar do Po der
Exe cu ti vo, en quan to no exer cí cio do man da -
to, an tes que o foro es pe ci al, o que lhe dá
imu ni da de con tra pro ces sos te me rá ri os é a
exi gên cia de ser a acu sa ção pre vi a men te
ad mi ti da por dois ter ços da Câ ma ra dos De -
pu ta dos (CF, art. 86).

Do mes mo modo, aos con gres sis tas, a 
imu ni da de for mal é que ver da de i ra men te os
pro te ge no cur so da le gis la tu ra.

Por con se guin te, mais que apa ná gio
do po der atu al. a prer ro ga ti va de foro ser ve
a li ber tar o dig na tá rio dos me dos do os tra -
cis mo fu tu ro.

Ai é pre ci so lem brar ha ver en tre os de -
ten to res do foro por prer ro ga ti va de fun ção
ocu pan tes de car gos das qua is são de mis sí -
ve is ad nu tum: é o caso, no pla no fe de ral ,
dos Mi nis tros de Esta do.

Pa re ce re pug nan te aos prin cí pi os, es -
pe ci al men te à ga ran tia do juiz na tu ral, que a 
com pe tên cia ori gi ná ria do Su pre mo Tri bu nal 
para jul gá-los seja pre cá ria e fi que à mer cê
da von ta de uni la te ral do Che fe do Po der
Exe cu ti vo, que a pos sa eli dir a qual quer
tem po, tan to para pre ju di car quan to para fa -
vo re cer o mi nis tro pro ces sa do.

Com efe i to, o foro es pe ci al tem ou tra
face, que cum pre não es que cer

“Pre su me o Le gis la dor” – Re cor de-se
o ar gu men to de Vic tor Nu nes (Recl 473.
RTJ 22/47,) – “que os tri bu na is de ma i or ca -
te go ria te nham mais isen ção para jul gar os
ocu pan tes de de ter mi na das fun ções pú bli -
cas, por sua ca pa ci da de de re sis tir, seja à
even tu al in fluên cia do pró prio acu sa do, seja
às in fluên ci as que atu am con tra ele. A pre -

su mi da in de pen dên cia do tri bu nal de su pe ri -
or hi e rar quia é, pois. uma ga ran tia bi la te ral,
ga ran tia con tra e a fa vor do acu sa do.”

E quan do não in te res sar ao acu sa do o 
jul ga men to pelo tri bu nal que a Cons ti tu i ção
a tan to re ser vou, mais pre cá rio será a com -
pe tên cia des se. pois ai, para sub tra ir-se dela 
– can ce la da a Sum. 394 – bas ta ria à von ta -
de ex clu si va do pró prio réu, já pela exo ne ra -
ção, já pela re nún cia, já pela apo sen ta do ria.

Dis pen sa de mons tra ção, po rém, que,
se gun do os prin cí pi os, as sim como ao acu -
sa do se dá à ga ran tia de não ser sub tra í do
do seu juiz na tu ral, tam bém é cer to que a
ele não é dado o po der de sub tra ir-se da
sua com pe tên cia por ato uni la te ral de von ta -
de”

(…)
“Pro po nho, con tu do, a edi ção de nova

sú mu la que, fiel à ju ris pru dên cia, de cla re
que co me ti do o cri me no exer cí cio do car go
ou a pre tex to de exer cê-lo, pre va le ce a com -
pe tên cia por prer ro ga ti va de fun ção, ain da
que o in qué ri to ou a ação pe nal se jam ini ci -
a dos após a ces sa ção da que le exer cí cio
fun ci o nal. E o meu voto, a par tir do qual, se
aco lhi do, cum pri rá exa mi nar cada um dos
ca sos em mesa”. 

O in te res se so ci al do bom exer cí cio da fun ção
pú bli ca re co men da que o foro es pe ci al por prer ro ga ti -
va de fun ção seja pror ro ga do. mes mo de po is de ces -
sa do o man da to ou a in ves ti du ra em re la ção aos atos
pra ti ca dos no exer cí cio do car go ou a pre tex to de
exer cê-lo. Bo ni fá cio de Andra da, De pu ta do Fe de ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal.
....................................................................................

CAPÍTULO VII
Da Com pe tên cia pela Prer ro ga ti va de Fun ção

Art. 84. A com pe tên cia pela prer ro ga ti va de fun -
ção é do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos Tri bu na is de
Ape la ção, re la ti va men te às pes so as que de vam res -
pon der pe ran te eles por cri mes co muns ou de res pon -
sa bi li da de.
....................................................................................
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LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri -
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man -
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun -
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Atu a li za da em 25-10-1, pela MPV
2.225-45, DE 4-9-1)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45, 
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra as Leis nºs 6.368, de 21 de
ou tu bro de 1976, 8.112, de 11 de de zem -
bro de 1990, 8.429, de 2 de ju nho de 1992, 
e 9.525, de 3 de de zem bro de 1997, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º O art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de

1992, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 17. ................................................”

............................................................” 
§ 6º A ação será ins tru í da com do cu -

men tos ou jus ti fi ca ção que con te nham in dí -
ci os su fi ci en tes da exis tên cia do ato de im -
pro bi da de ou com ra zões fun da men ta das
da im pos si bi li da de de apre sen ta ção de
qual quer des sas pro vas, ob ser va da a le gis -
la ção vi gen te, in clu si ve as dis po si ções ins -
cri tas nos arts. 16 a 18 do Có di go de Pro -
ces so Ci vil.

§ 7º Estan do a ini ci al em de vi da for ma, 
o juiz man da rá au tuá-la e or de na rá a no ti fi -
ca ção do re que ri do, para ofe re cer ma ni fes -
ta ção por es cri to, que po de rá ser ins tru í da
com do cu men tos e jus ti fi ca ções, den tro do
pra zo de quin ze dias.

§ 8º Re ce bi da à ma ni fes ta ção, o juiz,
no pra zo de trin ta dias, em de ci são fun da -
men ta da, re je i ta rá a ação, se con ven ci do da 
ine xis tên cia do ato de im pro bi da de, da im -
pro ce dên cia da ação ou da ina de qua ção da
via ele i ta.

§ 9º Re ce bi da à pe ti ção ini ci al, será o
réu ci ta do para apre sen tar con tes ta ção.

§ 10. Da de ci são que re ce ber a pe ti ção 
ini ci al, ca be rá agra vo de ins tru men to.

§ 11. Em qual quer fase do pro ces so,
re co nhe ci da a ina de qua ção da ação de im -

pro bi da de, o juiz ex tin gui rá o pro ces so sem
jul ga men to do mé ri to.

§ 12. Apli ca-se aos de po i men tos ou in -
qui ri ções re a li za dos nos pro ces sos  re gi dos
por esta Lei o dis pos to no art. 221, ca put e
§ 1º, do Có di go de Pro ces so Pe nal.” (NR)

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

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

PARECERES

PARECER Nº 1.288, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 278, de 2001, de au to ria do Se na dor
Fre i tas Neto, que “au to ri za a cri a ção do
Fun do de Apo io à Cul tu ra da Car na ú ba,
Fun car na ú ba,  e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

Sub me te-se a esta Co mis são o Pro je to de Lei
do Se na do nº 278, de 12 de de zem bro de 2001, de
au to ria do Se na dor Fre i tas Neto, que Au to ri za a cri a -
ção do Fun do de Apo io à Cul tu ra da Car na ú ba, Fun -
car na ú ba, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O PLS nº 278, de 2001, com põe-se de cin co ar -
ti gos. Seu art. 1º au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar o
Fun do de Apo io à Cul tu ra de Car na ú ba, Fun car na ú -
ba, es pe ci fi can do sua fi na li da de.

Os arts. 2º e 3º es pe ci fi cam, res pec ti va men te, as
fon tes e a des ti na ção dos re cur sos do Fun car na ú ba.

O art. 4º fixa o pra zo de no ven ta dias para que o
Po der Exe cu ti vo re gu la men te o Fun car na ú ba, de fi -
nin do prin cí pi os a se rem ob ser va dos na re gu la men -
ta ção.

O art. 5º cons ti tui a cláu su la de vi gên cia.
Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -

gu la men tar.

II – Aná li se

O PLS nº 278, de 2001, aten de ao re qui si to
cons ti tu ci o nal de ini ci a ti va da pro po si ção, de que tra ta 
o art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral, por se tra tar de pro -
je to de lei au to ri za ti va, ma té ria não pas sí vel de ar güi -
ção de in cons ti tu ci o na li da de por ví cio de ini ci a ti va,
em con for mi da de com o dis pos to no Pa re cer nº 527,
de 1998, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia.
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O ob je ti vo do PLS nº 278, de 2001, é pro por ci o -
nar os re cur sos ne ces sá ri os ao de sen vol vi men to da
cul tu ra da car na ú ba, cri an do me lho res con di ções
para a sub sis tên cia de so fri da par ce la da po pu la ção
bra si le i ra, ha bi tan te das áre as de ser tão dos Esta dos
do Pi a uí, Ce a rá e Rio Gran de do Nor te, qua se que
con ti nu a men te sub me ti da à ex tre ma ad ver si da de das 
con di ções cli má ti cas. Seu au tor, o Se na dor Fre i tas
Neto, ad ver te para o fato de que, di fe ren te men te de
ou tras cul tu ras na ti vas do País, a da car na ú ba não
tem me re ci do ma i or aten ção da par te do Go ver no Fe -
de ral. O po ten ci al da car na ú ba, en tre tan to, não pode
ser mi ni mi za do. Sua cera é o prin ci pal pro du to de ex -
por ta ção do Pi a uí, ge ran do uma ren da anu al de
US$15 mi lhões, e sua cul tu ra é bas tan te re pre sen ta ti -
va tam bém nos Esta dos do Ce a rá e Rio Gran de do
Nor te. O au tor es cla re ce que:

A car na u be i ra é uma plan ta na ti va,
não pre ci sa de adu ba ção, de agro tó xi cos,
de me ca ni za ção agrí co la. Gera ocu pa ção
para mais de 50 mil fa mí li as de ba i xa ren da
só no Pi a uí. Con si de ra dos os três Esta dos,
o nu me ro cer ta men te mais do que du pli ca -
rá. Essa mão-de-obra per ma ne ce no se tor
de ju lho a de zem bro, jus ta men te os me ses
em que ine xis te em pre go na agri cul tu ra fa -
mi li ar em toda a re gião. É o que ga ran te
uma ren da, nes se pe río do, às fa mí li as de
tra ba lha do res ru ra is.

A ge ra ção de pos tos de tra ba lho cons -
ti tui a prin ci pal pre o cu pa ção e o prin ci pal
ob je ti vo do pre sen te pro je to. O em pre go, ob -
ser ve-se, cons ti tui hoje um dos mais sé ri os
pro ble mas apon ta dos pe los bra si le i ros em
to das as pes qui sas de opi nião pú bli ca. ... O
de sen vol vi men to da cul tu ra da car na ú ba ...
terá im por tan te pa pel no aten di men to à
mão-de-obra.

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

Por ini ci a ti va do Ban co do Nor des te, o
Go ver no do Pi a uí fir mou um pro to co lo de in -
ten ções com di ver sas ins ti tu i ções para de -
sen vol ver pro gra ma de es tu dos so bre a car -
na ú ba. ...

A Fi nep, ór gão do Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia, o Ban co do Nor des te e a
Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí es tão im plan -
tan do duas uni da des de se ca do res so la res
nos mu ni cí pi os pi a u i en ses de Cam po Ma i or
e Na za ré do Pi a uí, res pec ti va men te nas re -

giões nor te e sul do Esta do. Pa ra le la men te,
o Go ver no do Pi a uí so li ci tou ao Mi nis té rio
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
re cur sos, em par ce ria, para fi nan ci ar a im -
plan ta ção de 100 uni da des para se ca gem,
per mi tin do sua dis se mi na ção.

... A ado ção de no vas tec no lo gi as per -
mi ti rá que, a cur to pra zo, se du pli que a pro -
du ção no Pi a uí, atu al men te em 6.500 to ne -
la das, ele van do a re ce i ta de ex por ta ções de 
de ri va dos de car na ú ba do Esta do para a fa i -
xa de US$30 mi lhões. Re sul ta dos sig ni fi ca ti -
vos se rão pos sí ve is no Ce a rá e no Rio
Gran de do Nor te.

Nada te nho a opor, as sim, ao mé ri to do PLS nº 
278, de 2001. Con si de ro jus ta e de gran de im pac to
so ci al a ca u sa a ele as so ci a da. Cum pre ob ser var,
po rém, que a cri a ção do Fun do de Apo io à Cul tu ra
de Car na ú ba cons ti tui ma té ria or ça men tá ria cuja ini -
ci a ti va com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te da
Re pú bli ca, na for ma do dis pos to no § lº, in ci so II, alí -
nea b, do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Embo ra o
pro je to de lei como um todo não agri da o man da -
men to cons ti tu ci o nal aci ma, por se tra tar de pro po si -
ção me ra men te au to ri za ti va, na for ma do dis pos to
no Pa re cer nº 527, de 1998, da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, seu art. 4º ex tra po la a
sim ples fun ção au to ri za ti va ao fi xar o pra zo de 90
(no ven ta) dias para que o Po der Exe cu ti vo re gu la -
men te a lei, in ci din do em ví cio de in cons ti tu ci o na li -
da de por in frin gên cia do art. 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, que dis põe so bre a in de pen dên cia dos Po de -
res da União.

Este foi o po si ci o na men to ado ta do pelo Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral ao de ci dir a ação di re ta de in -
cons ti tu ci o na li da de nº 546-4, com re la ção ao art. 4º
da Lei nº 9.265, de 13 de ju nho de 1991, do Esta do
do Rio Gran de do Sul, que de ter mi na o pra zo de 30
(trin ta) dias para o Po der Exe cu ti vo en vi ar à Assem -
bléia Le gis la ti va pro je to de lei fi xan do po lí ti ca sa la ri -
al para ser vi do res. A emen ta da de ci são de cla ra que 
“Tra tan do-se de pro je to de lei de ini ci a ti va pri va ti va
do Che fe do Po der Exe cu ti vo, não pode o Po der Le -
gis la ti vo as si nar-lhe pra zo para o exer cí cio des sa
prer ro ga ti va sua.” 

III – Voto

Com base no ex pos to, ma ni fes to-me fa vo ra vel -
men te à apro va ção do PLS nº 278, de 2001, com a
se guin te:
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Emen da nº 1 – CAE

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 4º do Pro je to
de Lei do Se na do nº 278, de 2001:

“Art. 4º O fun ci o na men to do Fun do de Apo io à
Cul tu ra da Car na ú ba aten de rá aos se guin tes prin cí pi -
os:

I – for mu la ção de um pro gra ma na ci o nal vol ta do
para o de sen vol vi men to da pro du ção e co mer ci a li za -
ção da car na ú ba e de seus de ri va dos;

II – cons ti tu i ção de li nha es pe ci al de cré di to,
com en car gos di fe ren ci a dos, vol ta da ex clu si va men te

para agen tes in di vi du a is e co o pe ra ti vas de di ca dos à
pro du ção e à co mer ci a li za ção da car na ú ba e de seus
de ri va dos;

III – de ter mi na ção de ór gãos e ins ti tu i ções res -
pon sá ve is pela ope ra ção do Fun do de Apo io à Cul tu -
ra da Car na ú ba e pela for mu la ção e im ple men ta ção
do pro gra ma a que se re fe re o in ci so I do pre sen te ar -
ti go.”

Sala da Co mis são,
Pre si den te
Re la tor
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TEXTO FINAL 
OFERECIDO AO PROJETO DE

LEI DO SENADO Nº 278, DE 2001

Au to ri za a cri a ção do Fun do de
Apo io à Cul tu ra da Car na ú ba, Fun car na ú -
ba, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar

o Fun do de Apo io à Cul tu ra da Car na ú ba, Fun car na ú -
ba, com a fi na li da de de de sen vol ver, fi nan ci ar e mo -
der ni zar a cul tu ra da car na ú ba, ele var a qua li da de de
vida dos tra ba lha do res do se tor, in cen ti var a pro du ti vi -
da de de seu cul ti vo e ex plo ra ção, as sim como es ti mu -
lar seus pro du tos de ri va dos, seu apro ve i ta men to in -
dus tri al, sua ex por ta ção, de fe sa de pre ço e mer ca do.

Art. 2º O Fun do de Apo io à Cul tu ra da Car na ú ba
terá como fon tes de re cur sos:

I – re cur sos or ça men tá ri os da União e cré di tos
adi ci o na is que lhe fo rem atri bu í dos;

II – do a ções e con tri bu i ções, a qual quer tí tu lo,
de en ti da des pú bli cas e pri va das, na ci o na is e in ter na -
ci o na is, e de pes so as fí si cas;

III – re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os fir ma -
dos com ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das;

IV – ren di men tos de apli ca ções fi nan ce i ras.
Art. 3º Os re cur sos do Fun do de Apo io à Cul tu ra

da Car na ú ba se des ti na rão a:
I – apo i ar o de sen vol vi men to da cul tu ra da car -

na ú ba, pro mo ven do a dis se mi na ção de tec no lo gi as
que con cor ram para o au men to da pro du ti vi da de e da
qua li da de do pro du to;

II – for ta le cer o agro ne gó cio da car na ú ba, no
sen ti do de ex pan dir os di ver sos seg men tos de sua
ca de ia pro du ti va;

III – re a li zar pes qui sas, es tu dos e di ag nós ti cos
so bre a cul tu ra da car na ú ba;

IV – ga ran tir o tre i na men to de mão-de-obra para 
tra ba lho nos seg men tos agrí co la e in dus tri al da cul tu -
ra e be ne fi ci a men to da car na ú ba;

V – in ves tir na me lho ria da in fra-es tru tu ra de apo -
io à pro du ção e co mer ci a li za ção da car na ú ba e de
seus de ri va dos para os mer ca dos in ter no e ex ter no;

VI – in ves tir na me lho ria da in fra-es tru tu ra das
re giões pro du to ras de car na ú ba, com pre en den do a
mo der ni za ção das es tra das vi ci na is, a co mu ni ca ção
e a ele tri fi ca ção, além do apo io fi nan ce i ro a pro gra -
mas so ci a is in te gra dos pe los es ta dos pro du to res, vi -
san do pro por ci o nar me lho res con di ções de vida ao
tra ba lha dor ru ral;

VII – es ti mu lar e apo i ar co o pe ra ti vas e pro du to -
res sin to ni za dos com os ob je ti vos do Fun do de Apo io
à Cul tu ra da Car na ú ba;

VIII – in cre men tar a co o pe ra ção téc ni ca e fi nan -
ce i ra in ter na ci o nal com or ga nis mos par ti cu la res e ofi -
ci a is no que se re fe re à cul tu ra da car na ú ba;

IX – pro mo ver, in clu si ve me di an te o uso da pu -
bli ci da de, o au men to do con su mo dos de ri va dos da
car na ú ba nos mer ca dos ex ter no e in ter no;

X – pro mo ver pes qui sas e es tu dos di ri gi dos a
sub si di ar a exe cu ção de po lí ti cas de co mer ci a li za ção
vol ta das para a con quis ta de no vos con su mi do res;

XI – es ti mu lar e fi nan ci ar a subs ti tu i ção de cul ti -
va res que não te nham boa pro du ti vi da de;

XII – es ti mu lar e fi nan ci ar o au men to da área de
ex plo ra ção da car na ú ba.

Art. 4º O fun ci o na men to do Fun do de Apo io à Cul -
tu ra da Car na ú ba aten de rá aos se guin tes prin cí pi os:

I – for mu la ção de um pro gra ma na ci o nal vol ta do
para o de sen vol vi men to da pro du ção e co mer ci a li za -
ção da car na ú ba e de seus de ri va dos;

II – cons ti tu i ção de li nha es pe ci al de cré di to,
com en car gos di fe ren ci a dos, vol ta da ex clu si va men te
para agen tes in di vi du a is e co o pe ra ti vas de di ca dos à
pro du ção e à co mer ci a li za ção da car na ú ba e de seus
de ri va dos;

III – de ter mi na ção de ór gãos e ins ti tu i ções res -
pon sá ve is pela ope ra ção do Fun do de Apo io à Cul tu ra
da Car na ú ba e pela for mu la ção e im ple men ta ção do
pro gra ma a que se re fe re o in ci so I do pre sen te ar ti go.

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA 
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 

....................................................................................
Art. 2º São Po de res da União, in de pen den tes e

har mô ni cos en tre si, o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju -
di ciá rio.

....................................................................................
Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e

or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

....................................................................................
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PARECER Nº 1.289, DE 2002

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 245, de 2002, que “Pror ro ga o
pra zo para a ra ti fi ca ção das con ces sões
e ali e na ções de ter ras fe i tas pe los es ta -
dos em fa i xa de fron te i ra, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Au tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei nº 245, de 2002, de au to ria do
no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, pro põe a pror ro ga ção, 
até 31 de de zem bro de 2003, do pra zo para que o de -
ten tor de tí tu lo de ali e na ção ou de con ces são de ter -
ras fe i tas pe los Esta dos na fa i xa de fron te i ra de até
cen to e cin qüen ta qui lô me tros, ain da não ra ti fi ca do,
re que i ra ao Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re -
for ma Agrá ria – INCRA, a sua ra ti fi ca ção.

Essa ra ti fi ca ção foi de ter mi na da pelo art. 5º, § lº, 
da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966, ob ser va do o
dis pos to no De cre to-Lei nº 1.414, de 18 de agos to de
1975, e na Lei nº 9.871, de 23 de no vem bro de 1999.

O pra zo para que o de ten tor do tí tu lo de ali e na -
ção ou de con ces são re que i ra a sua ra ti fi ca ção, de
acor do com a le gis la ção em vi gor, ex pi ra-se em 31 de
de zem bro de 2002.

O ci ta do pro je to de lei foi apre sen ta do ao Ple ná -
rio do Se na do Fe de ral e, nos ter mos re gi men ta is, en -
ca mi nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia.

Não fo ram ofe re ci das emen das ao pro je to de lei
em apre ço.

É o Re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Ao ana li sar o Pro je to de Lei do Se na do nº 245,
de 2002, de au to ria do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, voto
pela cons ti tu ci o na li da de, le ga li da de, qua li da de da
téc ni ca de ela bo ra ção le gis la ti va e re da ção e, quan to
ao mé ri to, pela sua apro va ção por esta co mis são.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Mo re i ra Men des, Re la tor – Ber nar do Ca -
bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor Ad Hoc –
Luiz Pas to re – Edu ar do Su plicy – Ma gui to Vi le la –
Bel lo Par ga – Iris Re zen de – Luiz Ota vio – Be ní cio
Sam pa io – Jef fer son Pé res – Wel ling ton Ro ber to – 
João Alber to Sou za – Ro me ro Jucá.

PARECER Nº 1.290, 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 552, de
2002 (nº 2.010 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 Ve ne za de Rá dio
e TV Edu ca ti va, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens edu ca ti -
va 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 Ro ber to Sa tur ni no
Re la tor ad hoc: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 338, de
2002, 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 nº 2.108, de 24 de de -
zem bro de 1996, que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Ve ne za de Rá dio e TV Edu ca ti va 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 de sons e ima gens edu ca ti va na ci da de do Rio de
Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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, 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 Dr. Hé lio, e apro va ção da -
que le ór gão co le gi a 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.

É a se guin te à di re ção da Fun da ção Ve ne za de
Rá dio e TV Edu ca ti va (cf. fl. 69):

• Di re tor Su pe rin ten den te – Ma no el Antô nio Ber nar di Cos ta

• Di re tor Te sou re i ro – Ales san dra Bar bo za Cos ta

• Di re tor Se cre tá ria – Ju li a na Bar bo za Cos ta

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
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no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo 
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te -
ra ções pos te ri o res.

Os ca na is de ra di o di fu são edu ca ti va, de acor -
do com o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 1967,
são re ser va dos à ex plo ra ção da União, Esta dos,
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. A ou tor ga para a 
exe cu ção des se ser vi ço pres cin de de li ci ta ção pré -
via, con for me o art. 13, § 1º, do RSR, com re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996. Exi ge, en tre tan to, com ful cro no § 2º do mes -
mo ar ti go, a apre sen ta ção, no que cou ber, dos do -
cu men tos de ha bi li ta ção pre vis tos no art. 15 do
men ci o na do re gu la men to.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são
de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39,
de 1992. Em fun ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di -
fu são edu ca ti va, vi go ra o en ten di men to de que a
men ci o na da re so lu ção não se apli ca aos atos de
ou tor ga des se ser vi ço, cujo exa me re ger-se-á di re -
ta men te pelo art. 15 do RSR.

O exa me da do cu men ta ção en ca mi nha da a
esta Casa, ane xa ao ato de ou tor ga ora exa mi na -
do, ve ri fi cou que, du ran te o pro ce di men to li ci ta tó -
rio, fo ram apre sen ta dos os ele men tos exi gi dos no
art. 15 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di -
fu são, não se evi den ci an do vi o la ção da le gis la ção
apli cá vel.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la -
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e

223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i -
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 552, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da -
ção Ve ne za de Rá dio e TV Edu ca ti va , para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens edu ca ti va
na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, 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, 10 de de zem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. Ë 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;
....................................................................................

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.

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

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, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la -
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da -
ção dada pelo De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si -
va men te edu ca ti vos. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa -
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra -
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe ci fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 15. Para ha bi li ta ção, exi gir-se-á dos in te res -
sa dos do cu men ta ção re la ti va a: (Re da ção dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

I – ha bi li ta ção ju rí di ca;(Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

II – qua li fi ca ção eco nô mi co-fi nan ce i ra; (Re da -
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

III – re gu la ri da de fis cal; (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

IV – na ci o na li da de e ou tras exi gên ci as re la ci o -
na das com os só ci os e di ri gen tes. (Re da ção dada
meIo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

1º A do cu men ta ção re la ti va à ha bi li ta ção ju rí di -
ca con sis ti rá em:(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

a) ato cons ti tu ti vo e suas al te ra ções, de vi da -
men te re gis tra dos ou ar qui va dos na re par ti ção com -
pe ten te, cons tan do den tre seus ob je ti vos a exe cu ção
de ser vi ços de ra di o di fu são, bem as sim, no caso de
so ci e da de por ações, có pia da ata da as sem bléia ge -
ral que ele geu a di re to ria e a re la ção de aci o nis tas em 
que cons te a quan ti da de, o va lor e o tipo de ações de
cada só cio; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

b) com pro van te de que ob te ve o as sen ti men to
pré vio do ór gão pró prio se a lo ca li da de, ob je to do edi -
tal, es ti ver si tu a da na Fa i xa de Fron te i ra; (Re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
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c) de cla ra ção fir ma da pela di re ção da pro po -
nen te de que: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

1. não pos sui a en ti da de au to ri za ção para exe -
cu tar o mes mo tipo de ser vi ço, na lo ca li da de ob je to
do edi tal e que, caso ve nha a ser con tem pla da com a
ou tor ga, não ex ce de rá os li mi tes fi xa dos no art. 12 do
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967; (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

2. ne nhum só cio in te gra o qua dro so ci al de ou tra 
en ti da de exe cu tan te do mes mo tipo de ser vi ço de ra -
di o di fu são, na lo ca li da de ob je to do edi tal, nem de ou -
tras em pre sas de ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver -
sos, em ex ces so aos li mi tes fi xa dos no art. 12 do De -
cre to-Lei nº 236, de 1967. (Re da ção dada pelo De cre -
to no 2.108, de 24-12-1996)

2º A do cu men ta ção re la ti va à qua li fi ca ção eco -
nô mi co-fi nan ce i ra con sis ti rá em: (Re da ção dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

a) ba lan ço pa tri mo ni al e de mons tra ções con tá -
be is do úl ti mo exer cí cio so ci al, já exi gí ve is e apre sen -
ta dos na for ma da lei, que com pro vem a boa si tu a ção
fi nan ce i ra da em pre sa, ve da da a sua subs ti tu i ção por
ba lan ce tes ou ba lan ços pro vi só ri os; (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

b) cer ti dão ne ga ti va de fa lên cia ou con cor da ta
ex pe di da pelo dis tri bu i dor da sede da pes soa ju rí di -
ca.(Re da ção dada Delo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

3º A do cu men ta ção re la ti va à re gu la ri da de fis cal 
con sis ti rá em: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

a) pro va de ins cri ção no Ca das tro Ge ral de Con -
tri bu in tes – CGC; (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

b) pro va de ins cri ção no ca das tro de con tri bu in -
tes, es ta du al ou mu ni ci pal, se hou ver, re la ti vo à sede
da en ti da de; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

c) pro va de re gu la ri da de re la ti va à Se gu ri da de
So ci al e ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
-FGTS; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

d) pro va de re gu la ri da de para com as Fa zen das
Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal da sede da en ti da de,
ou ou tra equi va len te, na for ma da lei. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

4º A do cu men ta ção re la ti va aos só ci os con sis ti -
rá em pro va da con di ção de bra si le i ro nato ou na tu ra -
li za do há mais de dez anos, fe i ta me di an te cer ti dão
de nas ci men to ou ca sa men to, cer ti fi ca do de re ser vis -

ta, tí tu lo de ele i tor, car te i ra pro fis si o nal ou de iden ti da -
de, ou com pro van te de na tu ra li za ção ou de re co nhe -
ci men to de igual da de de di re i tos ci vis, para os por tu -
gue ses. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

5º A do cu men ta ção re la ti va aos di ri gen tes con -
sis ti rá em: (Re da ção dada pelo De cre to no 2.108, de
24-12-1996)

a) pro va da con di ção de bra si le i ro nato ou na tu -
ra li za do há mais de dez anos, fe i ta me di an te qual quer 
dos do cu men tos pró pri os men ci o na dos no pa rá gra fo
an te ri or; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

b) cer ti dão dos car tó ri os Dis tri bu i do res Cí ve is e
Cri mi na is e do de Pro tes tos de Tí tu los, dos lo ca is de
re si dên cia nos úl ti mos cin co anos, bem as sim das lo -
ca li da des onde exer çam, ou ha jam exer ci do, no mes -
mo pe río do, ati vi da des eco nô mi cas; (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

c) pro va do cum pri men to das obri ga ções ele i to -
ra is, me di an te do cu men to for ne ci do pela Jus ti ça Ele i -
to ral; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

d) de cla ra ção de que: (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

1. não par ti ci pam da di re ção de ou tra exe cu tan -
te do mes mo tipo de ser vi ço de ra di o di fu são, na lo ca -
li da de ob je to do edi tal, nem de ou tras en ti da des de
ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver sos, em ex ces so
aos li mi tes fi xa dos no art. 12 do De cre to-Lei nº 236,
de 1967; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

2. não es tão no exer cí cio de man da to ele ti vo
que lhes as se gu re imu ni da de par la men tar ou de car -
go ou fun ção do qual de cor ra foro es pe ci al. (Re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

6º Os do cu men tos men ci o na dos no pa rá gra fo
an te ri or, com ex ce ção dos que te nham va li da de pre -
de ter mi na da e dos com pro van tes de na ci o na li da de,
de ve rão ser fir ma dos, ex pe di dos ou re va li da dos em
data não su pe ri or a no ven ta dias, an te ri o res à data de 
sua ex pe di ção.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108.
de 24.12.1996)

7º Será ina bi li ta da a pro po nen te que de i xar de
apre sen tar qual quer dos do cu men tos in di ca dos nos
§§ 1º a 6º des te ar ti go, ou que, em os apre sen tan do,
não aten dam às exi gên ci as do edi tal ou es te jam com
fa lhas ou in cor re ções. (Re da ção dada pelo De cre to nº 
2.108, de 24-12-1996)

8º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção das pro po -
nen tes e aber tas as pro pos tas, não cabe ina bi li tá-las
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por mo ti vo re la ci o na do com a ha bi li ta ção, sal vo em
face de ra zão de fa tos su per ve ni en tes ou só co nhe ci -
dos após o seu tér mi no. (Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)

9º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção das pro po -
nen tes e aber tas as pro pos tas não cabe ina bi li tá-las
por mo ti vo re la ci o na do com a ha bi li ta ção, sal vo por
ra zão de fa tos su per ve ni en tes ou só co nhe ci dos após 
o seu tér mi no.

Art. 15. Para ha bi li ta ção, exi gir-se-á dos in te res -
sa dos do cu men ta ção re la ti va a: (Re da ção dada meIo
De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

I – ha bi li ta ção ju rí di ca; (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996) 

II – qua li fi ca ção eco nô mi co-fi nan ce i ra; (Re da -
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996) 

III – re gu la ri da de fis cal; (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

IV – na ci o na li da de e ou tras exi gên ci as re la ci o -
na das com os só ci os e di ri gen tes. (Re da ção dada
reto De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

1º A do cu men ta ção re la ti va à ha bi li ta ção ju rí di -
ca con sis ti rá em:(Re da ção dada pelo De cre to n0
2.108, de 24-12-1996)

a) ato cons ti tu ti vo e suas al te ra ções, de vi da -
men te re gis tra dos ou ar qui va dos na re par ti ção com -
pe ten te, cons tan do den tre seus ob je ti vos a exe cu ção
de ser vi ços de ra di o di fu são, bem as sim, no caso de
so ci e da de por ações, có pia da ata da as sem bléia ge -
ral que ele geu a di re to ria e a re la ção de aci o nis tas em 
que cons te a quan ti da de, o va lor e o tipo de ações de
cada só cio; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

b) com pro van te de que ob te ve o as sen ti men to
pré vio do ór gão pró prio se a lo ca li da de, ob je to do edi -
tal, es ti ver si tu a da na Fa i xa de Fron te i ra; (Re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

c) de cla ra ção fir ma da pela di re ção da pro po -
nen te de que:(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996) 

1. não pos sui a en ti da de au to ri za ção para exe -
cu tar o mes mo tipo de ser vi ço, na lo ca li da de ob je to
do edi tal e que, caso ve nha a ser con tem pla da com a
ou tor ga, não ex ce de rá os li mi tes fi xa dos no art. 12 do
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967. (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)  

2. ne nhum só cio in te gra o qua dro so ci al de ou tra 
en ti da de exe cu tan te do mes mo tipo de ser vi ço de ra -
di o di fu são, na lo ca li da de ob je to do edi tal, nem de ou -
tras em pre sas de ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver -
sos, em ex ces so aos li mi tes fi xa dos no art. 12 do De -

cre to-Lei nº 236, de 1967. (Re da ção dada pelo De cre -
to no 2.108, de 24-12-1996)

2º A do cu men ta ção re la ti va à qua li fi ca ção eco -
nô mi co-fi nan ce i ra con sis ti rá em: (Re da ção dada pelo
De cre to no 2.108, de 24-12-1996)

a) ba lan ço pa tri mo ni al e de mons tra ções con tá -
be is do úl ti mo exer cí cio so ci al, já exi gí ve is e apre sen -
ta dos na for ma da lei, que com pro vem a boa si tu a ção
fi nan ce i ra da em pre sa, ve da da a sua subs ti tu i ção por
ba lan ce tes ou ba lan ços pro vi só ri os; (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

b) cer ti dão ne ga ti va de fa lên cia ou con cor da ta
ex pe di da pelo dis tri bu i dor da sede da pes soa ju rí di ca. 
(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

3º A do cu men ta ção re la ti va à re gu la ri da de fis cal 
con sis ti rá em: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

a) pro va de ins cri ção no Ca das tro Ge ral de Con -
tri bu in tes – CGC; (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

b) pro va de ins cri ção no ca das tro de con tri bu in -
tes, es ta du al ou mu ni ci pal, se hou ver, re la ti vo à sede
da en ti da de; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

c) pro va de re gu la ri da de re la ti va à Se gu ri da de
So ci al e ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – 
FGTS; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

d) pro va de re gu la ri da de para com as Fa zen das
Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal da sede da en ti da de,
ou ou tra equi va len te, na for ma da lei. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

4º A do cu men ta ção re la ti va aos só ci os con sis ti -
rá em pro va da con di ção de bra si le i ro nato ou na tu ra -
li za do há mais de dez anos, fe i ta me di an te cer ti dão
de nas ci men to ou ca sa men to, cer ti fi ca do de re ser vis -
ta, tí tu lo de ele i tor, car te i ra pro fis si o nal ou de iden ti da -
de, ou com pro van te de na tu ra li za ção ou de re co nhe -
ci men to de igual da de de di re i tos ci vis, para os por tu -
gue ses. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

5º A do cu men ta ção re la ti va aos di ri gen tes con -
sis ti rá em: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

a) pro va da con di ção de bra si le i ro nato ou na tu -
ra li za do há mais de dez anos, fe i ta me di an te qual quer 
dos do cu men tos pró pri os men ci o na dos no pa rá gra fo
an te ri or;(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)
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b) cer ti dão dos car tó ri os Dis tri bu i do res Cí ve is e
Cri mi na is e do de Pro tes tos de Tí tu los, dos lo ca is de
re si dên cia nos úl ti mos cin co anos, bem as sim das lo -
ca li da des onde exer çam, ou ha jam exer ci do, no mes -
mo pe río do, ati vi da des eco nô mi cas; (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996) 

c) pro va do cum pri men to das obri ga ções ele i -
to ra is, me di an te do cu men to for ne ci do pela Jus ti ça
Ele i to ral; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

d) de cla ra ção de que: (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

1. não par ti ci pam da di re ção de ou tra exe cu -
tan te do mes mo tipo de ser vi ço de ra di o di fu são, na
lo ca li da de ob je to do edi tal, nem de ou tras en ti da des
de ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver sos, em ex ces -
so aos li mi tes fi xa dos no art. 12 do De cre to-Lei nº
236, de 1967; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, 
de 24-12-1996)

2. não es tão no exer cí cio de man da to ele ti vo
que lhes as se gu re imu ni da de par la men tar ou de
car go ou fun ção do qual de cor ra foro es pe ci al.(Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

6º Os do cu men tos men ci o na dos no pa rá gra fo
an te ri or, com ex ce ção dos que te nham va li da de pre -
de ter mi na da e dos com pro van tes de na ci o na li da de,
de ve rão ser fir ma dos, ex pe di dos ou re va li da dos em
data não su pe ri or a no ven ta dias, an te ri o res à data
de sua ex pe di ção.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

7º Será ina bi li ta da a pro po nen te que de i xar de
apre sen tar qual quer dos do cu men tos in di ca dos nos
§§ 1º a 6º des te ar ti go, ou que, em os apre sen tan do, 
não aten dam às exi gên ci as do edi tal ou es te jam
com fa lhas ou in cor re ções. (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

8º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção das pro -
po nen tes e aber tas as pro pos tas, não cabe ina bi li -
tá-las por mo ti vo re la ci o na do com a ha bi li ta ção, sal -
vo em face de ra zão de fa tos su per ve ni en tes ou só
co nhe ci dos após o seu tér mi no. (Re da ção dada pelo 
De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

9º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção das pro -
po nen tes e aber tas as pro pos tas não cabe ina bi li -
tá-las por mo ti vo re la ci o na do com a ha bi li ta ção, sal -
vo por ra zão de fa tos su per ve ni en tes ou só co nhe ci -
dos após o seu tér mi no.
....................................................................................

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.

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

PARECER Nº 1.291, 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 578, de
2002 (nº 1.563/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da do de Assis tên cia e
Edu ca ção – FAESA para exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens em
onda mé dia na ci da de de Co la ti na, 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 578, de 2002 (nº 1.563, 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 de Assis tên cia e
Edu ca ção – FAESA para ex plo rar o ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens em onda mé dia na ci da de
de Co la ti na, Esta do do Espí ri to San to.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 991, 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 6 de
se tem bro 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. 223, § 3º, 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 de Assis -
tên cia e Edu ca ção – FAESA (cf. fls. 66/67):

• Di re tor Pre si den te – Antá rio Ale xan dre The o do ro

• Di re tor Vice-Pre si den te – Ale xan dre Nu nes The o do ro

• Di re tor Se cre tá rio – Gu i lher me Ale xan dre Nu nes The o ro do

• Di re tor Te sou re i ro – Wal deth Nu nes The o do 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 seu re la tor, o De pu ta do Pe dro Iru jo.
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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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e 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 da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 578, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção 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.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 578, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção 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, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na -
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun -

da ção de Assis tên cia e Edu ca ção – FAESA, para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens em
onda mé dia na ci da de de Co la ti na, Esta do do Espí ri to 
San to, 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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 49. Ë 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;

....................................................................................
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 1.292, 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 581, de
2002 (nº 1.865/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Ide al Dis tri bu i do ra de Ima -
gem e Som 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 Re ci fe, Esta do de 
Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor Oli vier Ga bar do

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 (PDS) nº 581, de 2002 (nº
1.865, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Ide al Dis tri bu i -
do ra de Ima gem e Som 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 Re ci fe, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.357,
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 636,
de 24 de ou tu bro 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. 223, § 3º, 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 Ide al Dis tri bu i do ra de Ima gem e Som Ltda. 
(cf. fls. 10/11):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Edu ar do Hen ri que de Oli ve i ra e Sil va      15.000

• Pa trí cia Gon çal ves Te nó rio de Oli ve i ra e Sil va    12.000

• Gil son Ma cha do Gu i ma rães Fi lho       3.000

To tal de Co tas                                30.000

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 Mar cus Vi cen te.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di -
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces -
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o -
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e 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 da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 581, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção per ti nen te.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
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da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 581, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis -

la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa ros quan to aos
as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de
téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato
que ou tor ga per mis são à Ide al Dis tri bu i do ra de Ima -
gem e Som Ltda.,   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 do
Re ci fe, Esta do de Per nam bu co, 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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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. Ë 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;
....................................................................................

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 ci 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 1.293, 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 640, de
2002 (nº 2.197/2002, 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 Edu ca ti va e Cul -
tu ral Ema nu el, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Pi ra po ra, 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 296, de
2002, 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. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ato cons tan te do De cre to 15 de
ou tu bro de 2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção 
Edu ca ti va e Cul tu ral Ema nu el para ex plo rar, pelo pra -
zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com
fins uni ca 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 Pi ra po ra, 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 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 Alex Can zi a ni, 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 Edu ca ti va e 
Cul tu ral Ema nu el:(cf fl. 57)

• Di re to ra Pre si den ta – Ma ri za de Oli ve i ra Ávi la
• Di re to ra – Se cre tá ria – Ma ria Cris ti na A. Va la da res
• Di re to ra Adm. Fi nan ce i ra – Ma ria Le tí cia A.   Va ta da res

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.
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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 pou co 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 640, de 2002.

Sala da Co mis são, 10 de de zem bro de 2002. –
Ra mez Te bet, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
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;
....................................................................................

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.

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

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, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la -
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si -
va men te edu ca ti vos. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108. de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa -
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra -
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 15. Para ha bi li ta ção, exi gir-se-á dos in te res -
sa dos do cu men ta ção re la ti va a: (Re da ção dada veIo
De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

I – ha bi li ta ção ju rí di ca; (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

II – qua li fi ca ção eco nô mi co-fi nan ce i ra: (Re da -
ção dada pelo De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

III – re gu la ri da de fis cal: (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

IV – na ci o na li da de e ou tras exi gên ci as re la ci o -
na das com os só ci os e di ri gen tes.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

1º A do cu men ta ção re la ti va à ha bi li ta ção ju rí di -
ca con sis ti rá em: (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108. de 24-12-1996)

a) ato cons ti tu ti vo e suas al te ra ções, de vi da -
men te re gis tra dos ou ar qui va dos na re par ti ção com -
pe ten te, cons tan do den tre seus ob je ti vos a exe cu ção
de ser vi ços de ra di o di fu são, bem as sim, no caso de
so ci e da de por ações, có pia da ata da as sem bléia ge -
ral que ele geu a di re to ria e a re la ção de aci o nis tas em 
que cons te a quan ti da de, o va lor e o tipo de ações de
cada só cio; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

b) com pro van te de que ob te ve o as sen ti men to
pré vio do ór gão pró prio se a lo ca li da de, ob je to do edi -
tal, es ti ver si tu a da na Fa i xa de Fron te i ra; (Re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

c) de cla ra ção fir ma da pela di re ção da pro po -
nen te de que: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108
de 24-12-1996)

1. não pos sui a en ti da de au to ri za ção para exe -
cu tar o mes mo tipo de ser vi ço, na lo ca li da de ob je to
do edi tal e que, caso ve nha a ser con tem pla da com a
ou tor ga, não ex ce de rá os li mi tes fi xa dos no art. 12 do
De cre to-Lei no 2?6, de 28 de fe ve re i ro de 1967; (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

De zem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  12 25467

DEZEMBRO 200278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



2. ne nhum só cio in te gra o qua dro so ci al de ou tra 
en ti da de exe cu tan te do mes mo tipo de ser vi ço de ra -
di o di fu são, na lo ca li da de ob je to do edi tal, nem de ou -
tras em pre sas de ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver -
sos, em ex ces so aos li mi tes fi xa dos no art. 12 do De -
cre to-Lei nº 236, de 1967. Re da ção dada pelo De cre -
to nº 2.108, de 24-12-1996)

2º A do cu men ta ção re la ti va à qua li fi ca ção eco -
nô mi co-fi nan ce i ra con sis ti rá em:(Re da ção dada nela
De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

a) ba lan ço pa tri mo ni al e de mons tra ções con tá -
be is do úl ti mo exer cí cio so ci al, já exi gí ve is e apre sen -
ta dos na for ma da lei, que com pro vem a boa si tu a ção
fi nan ce i ra da em pre sa, ve da da a sua subs ti tu i ção por
ba lan ce tes ou ba lan ços pro vi só ri os; (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

b) cer ti dão ne ga ti va de fa lên cia ou con cor da ta
ex pe di da pelo dis tri bu i dor da sede da pes soa ju rí di -
ca.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

3º A do cu men ta ção re la ti va à re gu la ri da de fis cal 
con sis ti rá em:(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108
de 24-12-1996)

a) pro va de ins cri ção no Ca das tro Ge ral de Con -
tri bu in tes – CGC:(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

b) pro va de ins cri ção no ca das tro de con tri bu in -
tes, es ta du al ou mu ni ci pal, se hou ver, re la ti vo à sede
da en ti da de; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

c) pro va de re gu la ri da de re la ti va à Se gu ri da de
So ci al e ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
-FGTS: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

d) pro va de re gu la ri da de para com as Fa zen das
Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal da sede da en ti da de,
ou ou tra equi va len te, na for ma da lei. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

4º A do cu men ta ção re la ti va aos só ci os con sis ti -
rá em pro va da con di ção de bra si le i ro nato ou na tu ra -
li za do há mais de dez anos, fe i ta me di an te cer ti dão
de nas ci men to ou ca sa men to, cer ti fi ca do de re ser vis -
ta, tí tu lo de ele i tor, car te i ra pro fis si o nal ou de iden ti da -
de, ou com pro van te de na tu ra li za ção ou de re co nhe -
ci men to de igual da de de di re i tos ci vis, para os por tu -
gue ses.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

5º A do cu men ta ção re la ti va aos di ri gen tes con -
sis ti rá em: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

a) pro va da con di ção de bra si le i ro nato ou na tu -
ra li za do há mais de dez anos, fe i ta me di an te qual quer 
dos do cu men tos pró pri os men ci o na dos no pa rá gra fo
an te ri or: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108. de
24-12-1996

b) cer ti dão dos car tó ri os Dis tri bu i do res Cí ve is e
Cri mi na is e do de Pro tes tos de Tí tu los, dos lo ca is de
re si dên cia nos úl ti mos cin co anos, bem as sim das lo -
ca li da des onde exer çam, ou ha jam exer ci do, no mes -
mo pe río do, ati vi da des eco nô mi cas: (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

c) pro va do cum pri men to das obri ga ções ele i to -
ra is, me di an te do cu men to for ne ci do pela Jus ti ça Ele i -
to ral; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108. de
24-12-1996)

d) de cla ra ção de que: (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.10 de 24-12-1995)

1. não par ti ci pam da di re ção de ou tra exe cu tan -
te do mes mo tipo de ser vi ço de ra di o di fu são, na lo ca -
li da de ob je to do edi tal, nem de ou tras en ti da des de
ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver sos, em ex ces so
aos li mi tes fi xa dos no art. 12 do De cre to-Lei nº 236,
de 1967: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

2. não es tão no exer cí cio de man da to ele ti vo
que lhes as se gu re imu ni da de par la men tar ou de car -
ga ou fun ção da qual de cor ra foro es pe ci al. (Re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

6º Os do cu men tos men ci o na dos no pa rá gra fo
an te ri or, com ex ce ção dos que te nham va li da de pre -
de ter mi na da e dos com pro van tes de na ci o na li da de,
de ve rão ser fir ma dos, ex pe di dos ou re va li da dos em
data não su pe ri or a no ven ta dias, an te ri o res à data de 
sua ex pe di ção. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, 
de 24-12-1996)

7º Será ina bi li ta da a pro po nen te que de i xar de
apre sen tar qual quer dos do cu men tos in di ca dos nos
§§ 1º a 6º des te ar ti go, ou que, em os apre sen tan do,
não aten dam às exi gên ci as do edi tal ou es te jam com
fa lhas ou in cor re ções. (Re da ção dada pelo De cre to nº 
2.108, de 24-12-1996)

8º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção das pro po -
nen tes e aber tas as pro pos tas, não cabe ina bi li tá-las
por mo ti vo re la ci o na do com a ha bi li ta ção, sal vo em
face de ra zão de fa tos su per ve ni en tes ou só co nhe ci -
dos após o seu tér mi no. (Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)

9º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção das pro po -
nen tes e aber tas as pro pos tas não cabe ina bi li tá-las
por mo ti vo re la ci o na do com a ha bi li ta ção, sal vo por
ra zão de fa tos su per ve ni en tes ou só co nhe ci dos após 
o seu tér mi no.

Art. 15. Para ha bi li ta ção, exi gir-se-á dos in te res -
sa dos do cu men ta ção re la ti va a: (Re da ção dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

I – ha bi li ta ção ju rí di ca: (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

II – qua li fi ca ção eco nô mi co-fi nan ce i ra:(Re da -
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 240-12-1996)
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III – re gu la ri da de fis cal;(Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

IV – na ci o na li da de e ou tras exi gên ci as re la ci o -
na das com os só ci os e di ri gen tes.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

1º A do cu men ta ção re la ti va à ha bi li ta ção ju rí di -
ca con sis ti rá em:(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

a) ata cons ti tu ti va e suas al te ra ções, de vi da -
men te re gis tra dos ou ar qui va dos na re par ti ção com -
pe ten te, cons tan do den tre seus ob je ti vos a exe cu -
ção de ser vi ços de ra di o di fu são, bem as sim, no
caso de so ci e da de par ações, có pia da ata da as -
sem bléia ge ral que ele geu a di re to ria e a re la ção de
aci o nis tas em que cons te a quan ti da de, o va lor e o
tipo de ações de cada só cio: (Re da ção dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

b) com pro van te de que ob te ve o as sen ti men to
pré vio do ór gão pró prio se a lo ca li da de, ob je to do
edi tal, es ti ver si tu a da na Fa i xa de Fron te i ra; (Re da -
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

c) de cla ra ção fir ma da pela di re ção da pro po -
nen te de que: (Re da ção dada pelo  De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

1. não pos sui a en ti da de au to ri za ção para exe -
cu tar o mes mo tipo de ser vi ço, na lo ca li da de ob je to
do edi tal e que, caso ve nha a ser con tem pla da com
a ou tor ga, não ex ce de rá os li mi tes fi xa dos no art. 12 
do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967;
(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

2. ne nhum só cio in te gra o qua dro so ci al de ou -
tra en ti da de exe cu tan te do mes mo tipo de ser vi ço
de ra di o di fu são, na lo ca li da de ob je to do edi tal, nem
de ou tras em pre sas de ra di o di fu são, em mu ni cí pi os
di ver sos, em ex ces so aos li mi tes fi xa dos no art. 12
do De cre to-Lei nº 236, de 1967. (Re da ção dada nela 
De cre to nº 2.108, de 24-12-1995)

2º A do cu men ta ção re la ti va à qua li fi ca ção eco -
nô mi co-fi nan ce i ra con sis ti rá em: (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

a) ba lan ço pa tri mo ni al e de mons tra ções con tá -
be is do úl ti mo exer cí cio so ci al, já exi gí ve is e apre -
sen ta dos na for ma da lei, que com pro vem a boa si -
tu a ção fi nan ce i ra da em pre sa, ve da da a sua subs ti -
tu i ção por ba lan ce tes ou ba lan ços pro vi só ri os: (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

b) cer ti dão ne ga ti va de fa lên cia ou con cor da ta
ex pe di da pelo dis tri bu i dor da sede da pes soa ju rí di ca. 

(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108. de
24-12-1996)

3º A do cu men ta ção re la ti va à re gu la ri da de fis cal 
con sis ti rá em: (Re da ção dada nela De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

a) pro va de ins cri ção no Ca das tro Ge ral de Con -
tri bu in tes – CGC; (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108. de 24-12-1996)

b) pro va de ins cri ção no ca das tro de con tri bu in -
tes, es ta du al ou mu ni ci pal, se hou ver, re la ti vo à sede
da en ti da de:(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108. de 
24-12-1996)

c) pro va de re gu la ri da de re la ti va à Se gu ri da de
So ci al e ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – 
FGTS; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108. de
24-12-1996)

d) pro va de re gu la ri da de para com as Fa zen das
Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal da sede da en ti da de,
ou ou tra equi va len te, na for ma da lei.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

4º A do cu men ta ção re la ti va aos só ci os con sis ti -
rá em pro va da con di ção de bra si le i ro nato ou na tu ra -
li za do há mais de dez anos, fe i ta me di an te cer ti dão
de nas ci men to ou ca sa men to, cer ti fi ca do de re ser vis -
ta, tí tu lo de ele i tor, ca de i ra pro fis si o nal ou de iden ti da -
de, ou com pro van te de na tu ra li za ção ou de re co nhe -
ci men to de igual da de de di re i tos ci vis, para os por tu -
gue ses. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

5º A do cu men ta ção re la ti va aos di ri gen tes con -
sis ti rá em: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

a) pro va da con di ção de bra si le i ro nato ou na tu -
ra li za do há mais de dez anos, fe i ta me di an te qual quer 
dos do cu men tos pró pri os men ci o na dos no pa rá gra fo
an te ri or; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

b) cer ti dão dos car tó ri os Dis tri bu i do res Cí ve is e
Cri mi na is e do de Pro tes tos de Tí tu los, dos lo ca is de
re si dên cia nas úl ti mos cin co anos, bem as sim das lo -
ca li da des onde exer çam, ou ha jam exer ci do, no mes -
ma pe río do, ati vi da des eco nô mi cas: (Re da ção dada
pelo De cre to nº  2.108, de 24-12-1996)

c) pro va do cum pri men to das obri ga ções ele i to -
ra is, me di an te do cu men to for ne ci do pela Jus ti ça Ele i -
to ral: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

d) de cla ra ção de que: (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

1. não par ti ci pam da di re ção de ou tra exe cu tan -
te do mes mo tipo de ser vi ço de ra di o di fu são, na lo ca -
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li da de ob je to do edi tal, nem de ou tras en ti da des de
ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver sos, em ex ces so
aos li mi tes fi xa dos no art. 12 do De cre to-Lei nº 236,
de 1967: (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

2. não es tão no exer cí cio de man da to ele ti vo
que lhes as se gu re imu ni da de par la men tar ou de car -
ga ou fun ção do qual de cor ra foro es pe ci al. (Re da ção
dada pelo_De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

6º Os do cu men tos men ci o na dos no pa rá gra fo
an te ri or, com ex ce ção dos que te nham va li da de pre -
de ter mi na da e dos com pro van tes de na ci o na li da de,
de ve rão ser fir ma dos, ex pe di dos ou re va li da dos em
data não su pe ri or a no ven ta dias, an te ri o res à data de 
sua ex pe di ção. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108. 
de 24-12-1996)

7º Será ina bi li ta da a pro po nen te que de i xar de
apre sen tar qual quer dos do cu men tos in di ca dos nos
§§ 1º a 6º des te ar ti go, ou que, em os apre sen tan do,
não aten dam às exi gên ci as do edi tal ou es te jam com
fa lhas ou in cor re ções. (Re da ção dada pelo De cre to nº 
2.108. de 24-12-1996)

8º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção das pro po -
nen tes e aber tas as pro pos tas, não cabe ina bi li tá-las
por mo ti vo re la ci o na do com a ha bi li ta ção, sal vo em
face de ra zão de fa tos su per ve ni en tes ou só co nhe ci -
dos após o seu tér mi no. (Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108. de 24-12-1996)

9º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção das pro po -
nen tes e aber tas as pro pos tas não cabe ina bi li tá-las
por mo ti vo re la ci o na do com a ha bi li ta ção, sal va por
ra zão de fa tos su per ve ni en tes ou só co nhe ci dos após 
o seu tér mi no.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú -
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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

PARECER Nº 1.294, DE 2002

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 da
Câ ma ra nº 92, de 2002 (nº 2.105, de 1999,
na casa de ori gem), que es ta be le ce pa râ -
me tros mí ni mos para os Estu dos de Vi a -
bi li da de Mu ni ci pal pre vis tos no § 4º do
art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la

I – Re la tó rio

Sob exa me des ta Co mis são o pro je to re fe ren ci -
a do à epí gra fe, ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos,
ob je ti van do es ta be le cer “pa râ me tros mí ni mos” dos
Estu dos Vi a bi li da de Mu ni ci pal pre vis tos como pré-re -
qui si to para a cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o
des mem bra men to de mu ni cí pi os no § 4º do art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, após a pro mul ga ção da Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 15, de 1996.

Va za da em vin te ar ti gos, a pro po si ção, após dis -
po si ti vo no qual ex pli ci ta os ob je ti vos con sig na dos em
sua emen ta, ini cia tra çan do os con ce i tos de cri a ção, in -
cor po ra ção, fu são e des mem bra men to de mu ni cí pi os.

Em se gui da, des ti na cin co lon gos ar ti gos es pe -
ci fi ca men te à mi nu ci o sa re gu la ção dos pro ce di men -
tos sob co men tá rio, dis ci pli nan do des de a com pe tên -
cia para ini ciá-los – que de fe re ex clu si va men te a De -
pu ta do Esta du al, “na for ma do re gi men to in ter no da
Assem bléia Le gis la ti va ou de lei es ta du al” –, até as -
pec tos re la ci o na dos com ques tões como a fi xa ção de 
li mi tes e a “to po ní mia” dos no vos mu ni cí pi os.

Adi an te, a par tir do art. 7º, es ta be le ce de ta lha da 
dis ci pli na so bre os Estu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal,
que de ve rão con sis tir, con for me pro põe, na aná li se
de três as pec tos dis tin tos re la ci o na dos com os no vos
mu ni cí pi os, a sa ber: vi a bi li da de só cio-am bi en tal e ur -
ba na, vi a bi li da de eco nô mi ca e vi a bi li da de po lí ti ca e
ad mi nis tra ti va.

No art. 8º, es ta be le ce que o es tu do de vi a bi li da -
de só cio-am bi en tal e ur ba na deve con ter, no mí ni mo,
in for ma ções so bre a de fi ni ção dos li mi tes do novo
mu ni cí pio, o nú me ro e a ti po lo gia das edi fi ca ções
exis ten tes no nú cleo ur ba no onde se pre ten de ins ta -
lar a sua sede e, ain da, a iden ti fi ca ção dos bens e va -
lo res do pa tri mô nio cul tu ral re le van tes para a co mu ni -
da de das áre as en vol vi das.

Ain da quan to ao es tu do de vi a bi li da de só -
cio-am bi en tal e ur ba na, de ta lha, no § 1º do mes mo
ar ti go, os re qui si tos mí ni mos a se rem con si de ra dos
em sua res pec ti va aná li se, tais como, den tre ou tros,
po pu la ção, ele i to ra do, exis tên cia de equi pa men tos
so ci a is e de in fra-es tru tu ra, nú me ro de edi fi ca ções do
cen tro ur ba no e edi fi ca ções su fi ci en tes para a ins ta la -
ção da sede do novo mu ni cí pio.

No art. 9º, es ta be le ce o con te ú do e as in for ma -
ções mí ni mas a se rem con tem pla das no es tu do de vi -
a bi li da de eco nô mi ca, como, por exem plo, es ti ma ti va
de re ce i ta fis cal, de trans fe rên ci as fe de ra is e de cus -
tos da ad mi nis tra ção do novo mu ni cí pio, pres cre ven -
do, ain da, os cri té ri os a se rem con si de ra dos em sua
res pec ti va aná li se.
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Pros se guin do, es pe ci fi ca, nos arts. 10 e 11, tan -
to as in for ma ções que de ve rão cons tar do es tu do de
vi a bi li da de po lí ti ca e ad mi nis tra ti va, quan to os pa râ -
me tros que de ve rão ori en tar a sua cor res pon den te
aná li se.

No art. 12, veda a cri a ção ou o des mem bra men -
to de mu ni cí pi os de que re sul te a per da de vi a bi li da de
para os mu ni cí pi os de ori gem, apli ca dos, nes sa ve ri fi -
ca ção, os mes mos cri té ri os e re qui si tos da lei re sul -
tan te do pro je to ora sob exa me.

No ar ti go se guin te, re gu la a for ma e os pra zos
para di vul ga ção e im pug na ção dos Estu dos de Vi a bi -
li da de Mu ni ci pal.

Nos cin co ar ti gos que daí se se guem, es ta be le -
ce uma sé rie de re gras con cer nen tes não ape nas à
re a li za ção do ple bis ci to que deve pre ce der a cri a ção,
a in cor po ra ção, a fu são e o des mem bra men to de mu -
ni cí pi os, como tam bém so bre a ins ta la ção do novo
ente po lí ti co cri a do, a pro pri e da de de bens pú bli cos, a 
si tu a ção de ser vi do res mu ni ci pa is re si den tes em seu
ter ri tó rio e a le gis la ção que lhe é apli cá vel en quan to
não dis pu ser de le gis la ção pró pria.

Fi nal men te, an tes da usu al cláu su la de vi gên -
cia, pres cre ve, in ver bis:

Art. 19. Os pro ces sos de cri a ção, in -
cor po ra ção, fu são e des mem bra men to de
Mu ni cí pi os, cuja tra mi ta ção foi sus pen sa por 
oca sião da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 15, de 
1996, se rão re vis tos e pros se gui rão seu cur -
so aten den do ao pre vis to nes ta Lei, re a li za -
das as con sul tas ple bis ci tá ri as.

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra da a ins ta -
la ção dos mu ni cí pi os cu jas leis de cri a ção
obe de ce ram a le gis la ção an te ri or, des de
que o re sul ta do do ple bis ci to te nha sido fa -
vo rá vel, apli can do-se, nes te caso, o dis pos -
to no art. 18.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, an tes da chan ce la 
do Ple ná rio, a ma té ria foi apro va da pe las dou tas Co -
mis sões de De sen vol vi men to Urba no e Inte ri or e de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

II – Aná li se

Como é de co nhe ci men to ge ral, no re gi me
cons ti tu ci o nal an te ri or a 5 de ou tu bro de 1988 to dos
os re qui si tos bá si cos a se rem ob ser va dos na cri a ção,
in cor po ra ção, fu são ou des mem bra men to de mu ni cí -
pi os eram es ta be le ci dos em lei com ple men tar fe de ral, 
qual seja, a Lei Com ple men tar nº 1, de 9 de no vem bro 
de 1967.

A par tir de 5 de ou tu bro de 1988, po rém, o re fe ri -
do di plo ma le gal per deu efi cá cia, por quan to a nova
Cons ti tu i ção Fe de ral, bus can do for ta le cer o nos so
mo de lo fe de ra ti vo, trans fe riu para os Esta dos-mem -
bros a com pe tên cia para dis ci pli nar essa ma té ria, nos 
se guin te ter mos:

Art. 18. ..................................................
..............................................................
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são 

e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os pre ser -
va rão a con ti nu i da de e a uni da de his tó ri -
co-cul tu ral do am bi en te ur ba no, far-se-ão
por lei es ta du al, obe de ci dos os re qui si tos
pre vis tos em lei com ple men tar es ta du al, e
de pen de rão de con sul ta pré via, me di an te
ple bis ci to, às po pu la ções di re ta men te in te -
res sa das.

A ex pe riên cia, in fe liz men te, veio ra pi da men te
mos trar que essa op ção, que rom pia com toda a tra -
di ção an te ri or de re gu la ção da ma té ria, ren deu en -
se jo a inu me rá ve is abu sos, mer cê da pro li fe ra ção in -
dis cri mi na da de no vos Mu ni cí pi os sem a mí ni ma
con di ção eco nô mi co-fi nan ce i ra de cus te ar a sua
pró pria ma nu ten ção, cri a dos, qua se sem pre, com o
ob je ti vo pre pon de ran te de cap tar re cur sos de trans -
fe rên ci as obri ga tó ri as de seus res pec ti vos Esta dos e 
da União, via Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os
(FPM).

Ape nas a tí tu lo ilus tra ti vo des sa nova re a li da de,
vale men ci o nar da dos es ta tís ti cos con sig na dos pela
dou ta Co mis são de De sen vol vi men to Urba no e Inte ri -
or da Câ ma ra dos De pu ta dos, cujo pa re cer re gis tra
que, “em 1980, exis ti am no País 4.039 mu ni cí pi os,
sen do 3.974 ins ta la dos e 62 aguar dan do ins ta la ção.
Qu a tro anos de po is, em 1984, eram 4.090 ins ta la dos
e 18 aguar dan do ins ta la ção, rit mo de cres ci men to
que se man te ve pra ti ca men te inal te ra do até 1988.
De po is de 1988, as sis ti mos à cri a ção de 1.327 mu ni -
cí pi os, sen do 245 ape nas em 1989. Atu al men te há
5.506 mu ni cí pi os ins ta la dos, o que re pre sen ta um
cres ci men to de cer ca de 39% em re la ção a 1980”.

Daí a ino va ção con subs tan ci a da na Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 15, de 12 de se tem bro de 1996, que
as sim es ta be le ce:

Art. 18. ..................................................
..............................................................
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são 

e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os,
far-se-ão por lei es ta du al, den tro do pe río do
de ter mi na do por lei com ple men tar fe de ral, e 
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de pen de rão de con sul ta pré via, me di an te
ple bis ci to, às po pu la ções dos Mu ni cí pi os en -
vol vi dos, após di vul ga ção dos Estu dos de
Vi a bi li da de Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli -
ca dos na for ma da lei.

O pre sen te pro je to ob je ti va ope rar a in te gra ção 
le gis la ti va do co man do cons ti tu ci o nal por úl ti mo
trans cri to, no pon to re fe ren te aos co gi ta dos Estu dos
de Vi a bi li da de Mu ni ci pal, dis ci pli nan do-os, como vi -
mos no pre ce den te re la tó rio, de for ma não só con -
ve ni en te, mas até exa us ti va, com o que não nos
ocor re ofe re cer-lhe qua is quer re pa ros.

III – Voto

Di an te do aci ma ex pos to, o nos so voto é pela
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92, de
2002 (nº 02105, de 1999, na ori gem).

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re -
la tor – Edu ar do Su plicy – José Agri pi no – Luiz
Pas to re – João Alber to Sou za – Ro me ro Jucá –
Osmar Dias – Bel lo Par ga – Luiz Otá vio – Jef fer -
son Pé res – Íris Re zen de – José Fo ga ça – Wel ling -
ton Ro ber to.

PARECER Nº 1.295, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº  545,
de 2002.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

Por in ter mé dio do Re que ri men to nº  545, de 20
de no vem bro de 2002, o no bre Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or pro põe se jam so li ci ta das ao Exmº Sr. Mi nis -
tro de Esta do da Fa zen da as se guin tes in for ma ções
so bre gas tos com pu bli ci da de efe tu a dos pela Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral:

1. Que vo lu me de re cur sos a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral des ti nou para cam pa -
nhas pu bli ci tá ri as du ran te o pri me i ro se mes -
tre do ano de 2002?

2. Que vo lu me de re cur sos a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral des ti nou para cam pa -
nhas pu bli ci tá ri as du ran te o se gun do se -
mes tre do ano de 2002?

O au tor re quer, ain da, que se jam for ne ci das
có pi as dos do cu men tos re la ti vos às in for ma ções
pres ta das.

II – Aná li se

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 216, in ci -
so III, do Re gi men to Inter no, vem ao exa me da
Mesa o Re que ri men to de Infor ma ções nº 545, de 20 
de no vem bro de 2002, do no bre Se na dor Anto nio
Car los Jú ni or, que pro põe se jam so li ci ta das ao Exmº 
Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da in for ma ções so -
bre gas tos com pu bli ci da de efe tu a dos pela Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral.

A pro po si ção en con tra fun da men to no dis pos to 
no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que fa cul ta
às Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral en ca mi nha rem pe di dos es cri tos de in for ma -
ções a Mi nis tros de Esta do ou a qua is quer ti tu la res
de ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca.

A pro po si ção está, tam bém, em con for mi da de
com o art. 216, in ci sos I e II, do Re gi men to Inter no,
pois en vol ve ma té ria su je i ta à com pe tên cia fis ca li za -
do ra ex clu si va do Con gres so Na ci o nal pre co ni za da
no art. 49, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ob -
ser va a ve da ção quan to à obri ga to ri e da de de os re -
que ri men tos não con te rem pe di do de pro vi dên cia,
con sul ta, su ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção so bre
pro pó si to da au to ri da de a quem se di ri ge.

Além dos ci ta dos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e
re gi men ta is, a pro po si ção aten de aos re qui si tos de
ad mis si bi li da de pre vis tos no Ato da Mesa do Se na -
do Fe de ral nº 1, de 2001, que re gu la men ta a tra mi -
ta ção dos re que ri men tos de in for ma ção.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Re que ri men to nº  545, de 2002.

Sala de Re u niões,.
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PARECER Nº 1.296, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de in for ma ções nº 550,
de 2002.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

Por in ter mé dio do Re que ri men to nº 550, de 20
de no vem bro de 2002, o no bre Se na dor Anto nio Car -
los Jú ni or pro põe que se jam so li ci ta das ao Exmº Se -
nhor Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal as
se guin tes in for ma ções so bre as ações em pre en di das 
pela Com pa nhia de De sen vol vi men to do Vale do São
Fran cis co (CODEVASF) no mu ni cí pio de Ma ra cás, no 
es ta do da Ba hia:

1. No pe río do em que an te ce deu a re -
cen te cam pa nha ele i to ral, a Com pa nhia de
De sen vol vi men to do Vale do São Fran cis co
(CODEVASF) te ria re a li za do obras, fi nan ci a -
do o pa ga men to de ser vi ços ou for ne ci do
ma te ri a is para obras no mu ni cí pio de Ma ra -
cás, no es ta do da Ba hia?

2. O re fe ri do mu ni cí pio in te gra a área
de ju ris di ção da Com pa nhia de De sen vol vi -
men to do Vale do São Fran cis co
(CODEVASF)?

3. Em caso de res pos ta ne ga ti va à
ques tão an te ri or, e se for o caso, que ra zões 
de ter mi na ram e que ins tru men tos le ga is
per mi ti ram à Com pa nhia atu ar fora de sua
ju ris di ção, es pe ci fi ca men te no caso men ci o -
na do?

4. Em caso de res pos ta afir ma ti va à
ques tão pri me i ra, qual o vo lu me de re cur sos 
des ti na dos às ações em pre en di das e a que
exer cí cio or ça men tá rio per ten ci am es ses re -
cur sos?

Re quer, ain da, o au tor, que se jam for ne ci das
có pi as dos do cu men tos re la ti vos às in for ma ções
pres ta das.

II – Aná li se

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 216, in ci so
III, do Re gi men to Inter no, vem ao exa me da Mesa o
Re que ri men to de Infor ma ções nº 550, de 20 de no -
vem bro de 2002, do no bre Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, que pro põe se jam so li ci ta das ao Exmº Se nhor
Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal in for ma -
ções so bre as ações em pre en di das pela Com pa nhia

de De sen vol vi men to do Vale do São Fran cis co (Co de -
vasf) no mu ni cí pio de Ma ra cás, no es ta do da Ba hia.

A pro po si ção en con tra fun da men to no dis pos to
no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que fa cul ta
às Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral en ca mi nha rem pe di dos es cri tos de in for ma -
ções a Mi nis tros de Esta do ou a qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca.

A pro po si ção está, tam bém, em con for mi da de
com o art. 216, in ci sos I e II, do Re gi men to Inter no,
pois en vol ve ma té ria su je i ta à com pe tên cia fis ca li za -
do ra ex clu si va do Con gres so Na ci o nal pre co ni za da
no art. 49, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ob ser -
va a ve da ção quan to à obri ga to ri e da de de os re que ri -
men tos não con te rem pe di do de pro vi dên cia, con sul -
ta, su ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção so bre pro pó si -
to da au to ri da de a quem se di ri ge.

Além dos ci ta dos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e
re gi men ta is, a pro po si ção aten de aos re qui si tos de
ad mis si bi li da de pre vis tos no Ato da Mesa do Se na do
Fe de ral nº 1, de 2001, que re gu la men ta a tra mi ta ção
dos re que ri men tos de in for ma ção.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Re que ri men to nº 550, de 2002.

PARECER Nº 1.297, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 552, de 2002.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

Por meio do Re que ri men to nº 552, de 2002, da -
ta do de 20 de no vem bro de 2002, o Se na dor Anto nio
Car los Ju ni or pro põe que se jam so li ci ta das ao Exmo.
Sr. Mi nis tro dos Trans por tes in for ma ções re la ci o na -

De zem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  12 25473

DEZEMBRO 200284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



das com a “cons tru ção de con tor no fer ro viá rio nos
mu ni cí pi os de São Fé lix e Can de i as, am bos no Esta -
do da Ba hia” – obra cuja con tra ta ção, se gun do o au tor 
do re que ri men to, teve o pro ces so li ci ta tó rio sus pen so.

Pre ten de, as sim, o no bre Se na dor co nhe cer as
ra zões que mo ti va ram a sus pen são do pro ces so e de
quem par tiu a de ter mi na ção para tal. So li ci ta, ain da,
có pia da do cu men ta ção per ti nen te às in for ma ções
pres ta das.

II – Aná li se

A pro po si ção am pa ra-se no art. 50, § 2º da
Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215, I, a, 216, I, e 217
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que re gem
os pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der
Exe cu ti vo.

Além dos ci ta dos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e
re gi men ta is, apre sen ta-se em con for mi da de com as
dis po si ções do Ato da Mesa do Se na do Fe de ral nº 1,
de 2001, que re gu la men ta a tra mi ta ção dos re que ri -
men tos de in for ma ção, aos qua is se equi pa ram os de
re mes sa de do cu men tos.

III – Voto

Pelo ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao en ca mi nha men to, ao Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do
dos Trans por tes, do Re que ri men to nº 552, de 2002,
de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

PARECER Nº 1.298, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 671, de 2002, de au to -
ria do Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su -
plicy, re la ti vo ao en vio de in for ma ções
pelo Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e
Empre go.

Relator: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

O Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy, com
base no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art.
216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca -
mi nhou a esta Mesa o Re que ri men to nº 671, de 2002, 
em que so li ci ta ao Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e
do Empre go o en vio das se guin tes in for ma ções:

a) nú me ro de pos tos de em pre go cri a -
dos com a ado ção da po lí ti ca de tra ba lho
tem po rá rio;

b) con se qüên ci as po si ti vas e im pac tos 
de cor ren tes da ado ção des sa po lí ti ca na
pre vi dên cia so ci al.

A so li ci ta ção ob je ti va sub si di ar a aná li se do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001 (nº 4.302, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019, de
3 de ja ne i ro de 1974, que dis põe so bre o tra ba lho
tem po rá rio nas em pre sas ur ba nas e as re la ções de
tra ba lho nas em pre sas de pres ta ção de ser vi ços a
ter ce i ros.

De acor do com o dis pos to no art. 215 do Re gi -
men to Inter no, cabe a esta Mesa de ci dir so bre a ma -
té ria.

II – Aná li se

O PLC nº 3, de 2001, tra ta, ine qui vo ca men te, de 
ma té ria re le van te e po lê mi ca. Tan to que, após ter tra -
mi ta do pe las 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 de Assun tos Eco -
nô mi cos, re tor nou à pri me i ra para re e xa me.

Assim, as in for ma ções a se rem so li ci ta das ao
Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e do Empre go de ve -
rão sub si di ar so bre ma ne i ra a aná li se da pro po si ção
ci ta da, con tri bu in do, as sim, para a efi ci en te ade qua -
ção de even tu a is mu dan ças na le gis la ção que rege o
tra ba lho tem po rá rio.

Ade ma is, o re que ri men to em foco aten de às
nor mas cons ti tu ci o na is e re gi men ta is con cer nen tes
aos pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der
Exe cu ti vo, bem como ao dis pos to no Ato da Mesa do
Se na do Fe de ral nº 1, de 2001.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é fa vo rá vel à apro va -
ção do Re que ri men to nº 671, de 2002, o que, de acor -
do com o in ci so IV do art. 216 Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, im pli ca a in ter rup ção da tra mi ta ção
do PLC nº 3, de 2001, na me di da em que con subs tan -
cia a ma té ria que o re que ri men to de in for ma ções pre -
ten de es cla re cer.

Sala das Ses sões,  Se na dor Edi son Lo bão.
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PARECER Nº 1.299, DE 2002

Da Co mis são Di re to ra, so bre a Indi -
ca ção nº 7, de 2002, que pro põe, nos ter -
mos do art. 224 do Re gi men to Inter no do
Se na do, es tu do para que a Co mis são de
Infra-Estru tu ra do Se na do Fe de ral pas se
a de no mi nar-se Co mis são de Infra-Estru -
tu ra e Assun tos Re gi o na is, al te ran do-se
o Re gi men to Inter no para re ver suas atri -
bu i ções de for ma cor res pon den te.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Esta co mis são exa mi na a Indi ca ção nº 7, de
2002, do Se na dor Fre i tas Neto, que pro põe, nos ter -
mos do art. 224 do Re gi men to Inter no do Se na do,
es tu do para que a Co mis são de Infra-Estru tu ra do
Se na do Fe de ral pas se a de no mi nar-se Co mis são de 
Infra-Estru tu ra e Assun tos Re gi o na is, al te ran do-se o 
Re gi men to Inter no para re ver suas atri bu i ções de
for ma cor res pon den te.

Na jus ti fi ca ção, o au tor da pro pos ta ar gu men ta 
que o Se na do, como re pre sen tan te da Fe de ra ção,
deve man ter em sua pa u ta de pre o cu pa ções per ma -
nen tes o com ba te aos de se qui lí bri os re gi o na is e a
bus ca de um de sen vol vi men to in te gra do. Re la ta, em 
re for ço do ar gu men to, a cri a ção de co mis sões tem -
po rá ri as que têm tra ba lha do para a de fi ni ção de po -
lí ti cas pú bli cas com essa fi na li da de, como a Co mis -
são de Po lí ti cas para o De sen vol vi men to do Nor des -
te, a Co mis são de Estu dos para o De sen vol vi men to
do Cor re dor Cen tro-Les te, a Co mis são da Ama zô -
nia, a Co mis são Espe ci al para o De sen vol vi men to
do Vale do São Fran cis co, den tre ou tras. E acres -
cen ta que a re le vân cia das ma té ri as tra ta das por es -
sas co mis sões jus ti fi ca o seu aco lhi men to numa co -
mis são per ma nen te.

Fi nal men te, ar gu men ta que não se ria o caso
de se cri ar uma nova co mis são, pois a Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra pos sui, como atri bu i ção
es pe cí fi ca, opi nar, en tre ou tros as sun tos, so bre
obras pú bli cas, trans por tes, ser vi ços de te le co mu ni -
ca ções e apro ve i ta men to de re cur sos mi ne ra is.
Assim, a re vi são das atri bu i ções des sa co mis são e
a in clu são de ou tras, li ga das à ques tão re gi o nal tra -
ria uma so lu ção ao pro ble ma apre sen ta do, para o
que se pro põem al gu mas al te ra ções no Re gi men to
Inter no do Se na do (arts. 72, 77, 104 e 107).

II – Aná li se

Nos ter mos do art. 98, IV, com pe te a esta Co -
mis são emi tir pa re cer, den tre ou tros as sun tos, so bre
pro po si ções que al te rem o Re gi men to Inter no da
Casa. Tra ta-se, no caso em exa me, de in di ca ção, pro -
ce di men to de fi ni do no art. 224 do Re gi men to Inter no
como “su ges tão de Se na dor ou co mis são para que o
as sun to, nela fo ca li za do, seja ob je to de pro vi dên cia
ou es tu do pelo ór gão com pe ten te da Casa, com a fi -
na li da de do seu es cla re ci men to ou for mu la ção de
pro po si ção le gis la ti va.” (gri fo nos so)

Nos arts. 225 a 227 o Re gi men to es ta be le ce li -
mi tes ao con te ú do da in di ca ção e de fi ne o pro ce di -
men to de sua tra mi ta ção no Se na do:

Art. 225. A in di ca ção não po de rá con ter:

I – con sul ta a qual quer co mis são so -
bre:

a) in ter pre ta ção ou apli ca ção de lei; 
b) ato de ou tro Po der;
II – su ges tão ou con se lho a ou tro Po -

der.
Art. 226. Lida na Hora do Expe di en te,

a in di ca ção será en ca mi nha da à co mis são
com pe ten te.

Art. 227. A in di ca ção não será dis cu ti -
da nem vo ta da pelo Se na do. A de li be ra ção
to ma rá por base a con clu são do pa re cer da
co mis são.

Pa rá gra fo úni co. Se a in di ca ção for en -
ca mi nha da a mais de uma co mis são e os
pa re ce res fo rem dis cor dan tes nas suas con -
clu sões, será vo ta do, pre fe ren ci al men te, o
da que ti ver mais per ti nên cia re gi men tal
para se ma ni fes tar so bre a ma té ria. Em
caso de com pe tên cia con cor ren te, vo -
tar-se-á, pre fe ren ci al men te, o úl ti mo, sal vo
se o Ple ná rio de ci dir o con trá rio, a re que ri -
men to de qual quer Se na dor ou co mis são.

Do exa me des ses dis po si ti vos se per ce be que
a in di ca ção, mais do que um pro ce di men to le gis la ti -
vo, é uma pro vo ca ção para que de ter mi na do as sun -
to seja ob je to de pro vi dên cia ou es tu do, com vis tas
a um es cla re ci men to ou para se trans for mar em pro -
po si ção le gis la ti va. Ocor re que o as sun to tra zi do a
esta co mis são pela Indi ca ção nº 7, de 2002, já foi
ob je to de pro je to de re so lu ção, apre sen ta do pelo
mes mo se na dor Fre i tas Neto. Tra ta-se do PRS nº 9,
de 2001 (in clu í do nes te pro ces sa do, às fo lhas 8 a
11), apen sa do ao PRS nº 81, de 1999. Assim, para
dar an da men to au tô no mo ao as sun to ob je to da in di -
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ca ção – trans for ma ção da Co mis são de Infra-Estru -
tu ra em Co mis são de Assun tos Re gi o na is – é ne -
ces sá rio que o re fe ri do PRS seja de sa pen sa do dos
de ma is, para tra mi ta ção em se pa ra do.

III – Voto

A vis ta do ex pos to, opi no pela re je i ção da in di ca -
ção, ao tem po em que su gi ro ao au tor a apre sen ta ção 
de re que ri men to para tra mi ta ção au tô no ma do PRS
nº 9, de 2001, de modo a ser exa mi na do com a de vi da 
pri o ri da de.

PARECER Nº 1.300, DE 2002

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 Re so -
lu ção do Se na do nº 57, de 2001, que cria
a Co mis são Per ma nen te de Le gis la ção
Par ti ci pa ti va no Se na do Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Sob exa me des ta Co mis são o Pro je to de Re so -
lu ção do Se na do nº 57, de 2001, de au to ria da ilus tre
Se na do ra Ma ri na Sil va, que cria nes ta Casa, com ca -
rá ter per ma nen te, a Co mis são de Le gis la ção Par ti ci -
pa ti va.

Com esse ob je ti vo, pre co ni za o pro je to, em seu
art. 1º, a al te ra ção dos arts. 72 e 77 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, a fim de acres cer, ao rol
de co mis sões per ma nen tes já exis ten tes, a nova co -
mis são aci ma re fe ren ci a da.

No art. 2º pro põe que se acres cen te, ao mes mo
Re gi men to, o se guin te dis po si ti vo:

Art. 100-A. À Co mis são de Le gis la ção
Par ti ci pa ti va com pe te opi nar so bre:

I – su ges tões le gis la ti vas apre sen ta -
das por as so ci a ções e ór gãos de clas se,
sin di ca tos e en ti da des or ga ni za das da so ci -
e da de ci vil, ex ce to par ti dos po lí ti cos com re -
pre sen ta ção no Con gres so Na ci o nal;

II – pa re ce res téc ni cos, ex po si ções e
pro pos tas ori gun das de en ti da des ci en tí fi -
cas e cul tu ra is e de qual quer das en ti da des
men ci o na das no in ci so I.

§ 1º As su ges tões le gis la ti vas que re -
ce be rem pa re cer fa vo rá vel da co mis são se -
rão trans for ma das em pro po si ção Le gis la ti -
va de sua au to ria e en ca mi nha dos à Mesa,
para tra mi ta ção.

§ 2º As su ges tões que re ce be rem pa -
re cer con trá rio se rão en ca mi nha das ao ar -
qui vo, nos ter mos do art. 254.

§ 3º Apli cam-se às pro po si ções de cor -
ren tes de su ges tões le gis la ti vas, no que
cou ber, as dis po si ções re gi men ta is re la ti vas 
ao trâ mi te dos pro je tos de lei nas co mis -
sões. (NR)

E, en cer ran do as suas for mu la ções de con te ú -
do subs tan ci al, pro põe, ain da, o acrés ci mo ao art.
246 do Esta tu to Re gi men tal em re fe rên cia, do pa rá -
gra fo aba i xo:

Art. 246..................................................
..............................................................
§ 5º As pro po si ções de cor ren tes de

su ges tões le gis la ti vas se rão iden ti fi ca das
pe las ini ci a is SL, acres cen ta das a sua nu -
me ra ção, nos ter mos des te ar ti go. (NR)

Jus ti fi can do as ino va ções re gi men ta is pro pos -
tas, a ilus tre au to ra, após bre ve re fe rên cia a dis po si -
ti vos cons ti tu ci o na is que in se rem, em nos so sis te ma 
re pre sen ta ti vo, co nhe ci das for mas de par ti ci pa ção
po pu lar no pro ces so po lí ti co, como o ple bis ci to, o re -
fe ren do e a ini ci a ti va po pu lar, por exem plo, as si na la, 
ini ci al men te, que a “Lei nº 9.709, de 18 de no vem bro 
de 1998, ao re gu la men tar os in ci sos I, II e III do art.
14 da Cons ti tu i ção, de fi niu ini ci a ti va po pu lar, em seu 
art. 13, como a apre sen ta ção de pro je to de lei à Câ -
ma ra dos De pu ta dos, subs cri to, por no mí ni mo, um
por cen to do ele i to ra do na ci o nal, dis tri bu í do pelo
me nos em cin co es ta dos, com não me nos de três
dé ci mos por cen to dos ele i to res de cada um de les”.

Em se gui da, pas sa em re vis ta as de fi ni ções de
ple bis ci to e re fe ren do po pu lar.

Pros se guin do, ob je ta que “a uti li za ção des ses
ins ti tu tos como for ma de par ti ci pa ção di re ta dos ci da -
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dãos na ati vi da de po lí ti ca bra si le i ra tem fi ca do res tri ta 
ao ple bis ci to, até o mo men to atu al. To da via, além da
ini ci a ti va po pu lar, a par ti ci pa ção da so ci e da de no pro -
ces so le gis la ti vo pode ser es ti mu la da me di an te o es -
ta be le ci men to de pro ce di men tos que fa ci li tem o aco -
lhi men to, de su ges tões le gis la ti vas pro ve ni en tes de
se to res or ga ni za dos da po pu la ção. E o que acon te ce
na Câ ma ra dos De pu ta dos, des de a cri a ção, em 30
de maio de 2001, da Co mis são de Le gis la ção Par ti ci -
pa ti va. Insta la da em 8 de agos to, com 31 ti tu la res e
igual nú me ro de su plen tes, sua ati vi da de prin ci pal é
fa ci li tar a apre sen ta ção de su ges tões le gis la ti vas de
as so ci a ções e ór gãos de clas se, sin di ca tos e en ti da -
des or ga ni za das, ex ce to par ti dos po lí ti cos”. 

Adi an te, des ta ca que o “Se na do tam bém po de -
rá aco lher su ges tões le gis la ti vas”, as qua is se ri am
apli ca dos, pelo que des cre ve, os mes mos cri té ri os e
pro ce di men tos ado ta dos pela Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

E con clu in do, afir ma es pe rar, com a apro va ção
da pre sen te ini ci a ti va, “não ape nas con tri bu ir para
me lho rar a ima gem da Casa, ex tre ma men te des gas -
ta da ao lon go des te ano, como es ti mu lar os gru pos
or ga ni za dos a apre sen ta rem su ges tões le gis la ti vas, o 
que cer ta men te con tri bu i rá para de mo cra ti zar a par ti -
ci pa ção po pu lar no pro ces so le gis la ti vo”.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

La vra da em ade qua da téc ni ca le gis la ti va, a es -
pé cie sob aná li se, em nos so en ten der, não en fren ta
qua is quer óbi ces cons ti tu ci o na is, le ga is ou mes mo
re gi men ta is à sua ad mis si bi li da de.

Ade ma is, tra ta-se de ma té ria na qual é ple na -
men te ad mi ti da a ini ci a ti va par la men tar in di vi du al.

No mé ri to, tam pou co po de mos de i xar de ma ni -
fes tar ple na aqui es cên cia à ini ci a ti va, haja vis ta que,
con so an te bem as si na la a ilus tre au to ra, em bo ra se -
jam vá ri os os ins ti tu tos que pos si bi li tam par ti ci pa ção
mais efe ti va da so ci e da de no pro ces so po lí ti co bra si -
le i ro, essa par ti ci pa ção, até o mo men to atu al, tem fi -
ca do res tri ta, es po ra di ca men te, ao ple bis ci to.

Além dis so, im pe ri o so é con vir em que a ini ci a ti -
va po pu lar de que tra ta a Lei nº 9.709, de 1998, está
sub me ti da a ta ma nho rol de exi gên ci as que aque la
ima gi na da for ma de par ti ci pa ção da so ci e da de em
nos so pro ces so le gis la ti vo tam bém ra rís si mas ve zes
tem sido uti li za da.

À luz des sa cons ta ta ção, e con si de ran do-se,
ain da, o pres ti gi o so exem plo da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, que ado tou idên ti ca pro vi dên cia por meio de sua

Re so lu ção nº 21, de 2001, pa re ce-nos so bre mo do
opor tu na a pro je ta da cri a ção, no Se na do Fe de ral, da
Co mis são de Le gis la ção Par ti ci pa ti va, que aqui tam -
bém terá ca rá ter per ma nen te.

Com a re fe ri da co mis são, não ape nas se im pri -
mi rá ma i or di nâ mi ca às nos sas ati vi da des le gis la ti -
vas, mas, aci ma de tudo abrir-se-á à so ci e da de bra si -
le i ra foro es pe ci al men te ade qua do à dis cus são e ao
en ca mi nha men to dos ple i tos de seu in te res se.

III – Voto

Di an te do aci ma ex pos to, o nos so voto é pela
apro va ção do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 57,
de 2001.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Pre si den te, Ber nar do Ca bral – Re la tor – Osmar
Dias – Pe dro Si mon – Fran ce li no Pe re i ra – Ro me ro 
Jucá – Se bas tião Ro cha – Jef fer son Pe res – Luiz
Otá vio – José Fo ga ça – Ney Su as su na – Fer nan do 
Ri be i ro – Chi co Sar to ri – Bel lo Par ga.

PARECER Nº 1.300-A, DE 2002

Da Co mis são Di re to ra, so bre o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 57, de
2001, que cria a Co mis são Per ma nen te
de Le gis la ção Par ti ci pa ti va no Se na do
Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Sob exa me des ta Co mis são Di re to ra o Pro je to
de Re so lu ção do Se na do nº 57, de 2001, de au to ria
da ilus tre Se na do ra Ma ri na Sil va, que cria nes ta
Casa, com ca rá ter per ma nen te, a Co mis são de Le -
gis la ção Par ti ci pa ti va.

Com esse ob je ti vo, pre co ni za o pro je to, em seu
art. 1º, a al te ra ção dos arts. 72 e 77 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, a fim de acres cer, ao rol
de co mis sões per ma nen tes já exis ten tes, a nova co -
mis são aci ma re fe ren ci a da.

No art. 2º pro põe que se acres cen te, ao mes mo
Re gi men to, o se guin te dis po si ti vo:

Art. 100-A. À Co mis são de Le gis la ção
Par ti ci pa ti va com pe te opi nar so bre:

I – su ges tões le gis la ti vas apre sen ta -
das por as so ci a ções e ór gãos de clas se,
sin di ca tos e en ti da des or ga ni za das da so ci -
e da de ci vil, ex ce to par ti dos po lí ti cos com re -
pre sen ta ção no Con gres so Na ci o nal;
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II – pa re ce res téc ni cos, ex po si ções e
pro pos tas ori un das de en ti da des ci en tí fi cas
e cul tu ra is e de qual quer das en ti da des
men ci o na das no in ci so I.

§ 1º As su ges tões le gis la ti vas que re -
ce be rem pa re cer fa vo rá vel da co mis são se -
rão trans for ma das em pro po si ção le gis la ti va 
de sua au to ria e en ca mi nha das à Mesa,
para tra mi ta ção.

§ 2º As su ges tões que re ce be rem pa -
re cer con trá rio se rão en ca mi nha das ao ar -
qui vo, nos ter mos do art. 254.

§ 3º Apli cam-se às pro po si ções de cor -
ren tes de su ges tões le gis la ti vas, no que
cou ber, as dis po si ções re gi men ta is re la ti vas 
ao trâ mi te dos pro je tos de lei nas co mis -
sões. (NR)

E, en cer ran do as suas for mu la ções de con te ú -
do subs tan ci al, pro põe, ain da, o acrés ci mo ao art.
246 do Esta tu to Re gi men tal em re fe rên cia, do pa rá -
gra fo aba i xo:

Art. 246. ................................................
..............................................................
§ 5º As pro po si ções de cor ren tes de

su ges tões le gis la ti vas se rão iden ti fi ca das
pe las ini ci a is SL, acres cen ta das a sua nu -
me ra ção, nos ter mos des te ar ti go. (NR)

Jus ti fi can do as ino va ções re gi men ta is pro pos -
tas, a ilus tre au to ra, após bre ve re fe rên cia a dis po si -
ti vos cons ti tu ci o na is que in se rem, em nos so sis te ma 
re pre sen ta ti vo, co nhe ci das for mas de par ti ci pa ção
po pu lar no pro ces so po lí ti co, como o ple bis ci to, o re -
fe ren do e a ini ci a ti va po pu lar, por exem plo, as si na la, 
ini ci al men te, que a “Lei nº 9.709, de 18 de no vem bro 
de 1998, ao re gu la men tar os in ci sos I, II e III do art.
14 da Cons ti tu i ção, de fi niu ini ci a ti va po pu lar, em seu 
art. 13, como a apre sen ta ção de pro je to de lei à Câ -
ma ra dos De pu ta dos, subs cri to, por no mí ni mo, um
por cen to do ele i to ra do na ci o nal, dis tri bu í do pelo
me nos em cin co Esta dos, com não me nos de três
dé ci mos por cen to dos ele i to res de cada um de les”.

Em se gui da, pas sa em re vis ta as de fi ni ções de
ple bis ci to e re fe ren do po pu lar.

Pros se guin do, ob je ta que “a uti li za ção des ses
ins ti tu tos como for ma de par ti ci pa ção di re ta dos ci da -
dãos na ati vi da de po lí ti ca bra si le i ra tem fi ca do res tri ta 
ao ple bis ci to, até o mo men to atu al. To da via, além da
ini ci a ti va po pu lar, a par ti ci pa ção da so ci e da de no pro -
ces so le gis la ti vo pode ser es ti mu la da me di an te o es -
ta be le ci men to de pro ce di men tos que fa ci li tem o aco -

lhi men to, de su ges tões le gis la ti vas pro ve ni en tes de
se to res or ga ni za dos da po pu la ção. É o que acon te ce
na Câ ma ra dos De pu ta dos, des de a cri a ção, em 30
de maio de 2001, da Co mis são de Le gis la ção Par ti ci -
pa ti va. Insta la da em 8 de agos to, com 31 ti tu la res e
igual nú me ro de su plen tes, sua ati vi da de prin ci pal é
fa ci li tar a apre sen ta ção de su ges tões le gis la ti vas de
as so ci a ções e ór gãos de clas se, sin di ca tos e en ti da -
des or ga ni za das, ex ce to par ti dos po lí ti cos”.

Adi an te, des ta ca que o “Se na do tam bém po de -
rá aco lher su ges tões le gis la ti vas”, às qua is se ri am
apli ca dos, pelo que des cre ve, os mes mos cri té ri os e
pro ce di men tos ado ta dos pela Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

E, con clu in do, afir ma es pe rar, com a apro va ção
da pre sen te ini ci a ti va, “não ape nas con tri bu ir para
me lho rar a ima gem da Casa, ex tre ma men te des gas -
ta da ao lon go des te ano, como es ti mu lar os gru pos
or ga ni za dos a apre sen ta rem su ges tões le gis la ti vas, o 
que cer ta men te con tri bu i rá para de mo cra ti zar a par ti -
ci pa ção po pu lar no pro ces so le gis la ti vo”.

II – Aná li se

A pro po si ção já es te ve sob o cri vo da dou ta Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ),
que não lhe opôs qua is quer óbi ces, seja quan to à sua
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de,
seja tam bém sob o pon to de vis ta do mé ri to.

Como as si na la o ilus tre Se na dor Osmar Dias,
re la tor da ma té ria na CCJ, “em bo ra se jam vá ri os os
ins ti tu tos que pos si bi li tam par ti ci pa ção mais efe ti va
da so ci e da de no pro ces so po lí ti co bra si le i ro, essa
par ti ci pa ção até o mo men to atu al, tem fi ca do res tri ta,
es po ra di ca men te, ao ple bis ci to”.

Além dis so, res sal ta ain da o ilus tre re pre sen tan -
te pa ra na en se, “im pe ri o so é con vir em que a ini ci a ti va 
po pu lar de que tra ta a Lei nº 9.709, de 1998, está sub -
me ti da a ta ma nho rol de exi gên ci as que aque la ima gi -
na da for ma de par ti ci pa ção da so ci e da de em nos so
pro ces so le gis la ti vo tam bém ra rís si mas ve zes tem
sido uti li za da”.

Tais cir cuns tân ci as, con for me o mes mo re la tor,
acres ci das do pres ti gi o so exem plo da Câ ma ra dos
De pu ta dos, onde idên ti ca pro vi dên cia foi ado ta da
(Re so lu ção nº 21, de 2001), to mam so bre mo do opor -
tu na e con ve ni en te a pro je ta da cri a ção, no Se na do
Fe de ral, da re fe ren ci a da Co mis são de Le gis la ção
Par ti ci pa ti va, que irá cons ti tu ir, para a so ci e da de bra -
si le i ra, “foro es pe ci al men te ade qua do à dis cus são e
ao en ca mi nha men to dos ple i tos de seu in te res se”.
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To da via, apre sen ta mos emen das ao pro je to
com o ob je ti vo de con tri bu ir para o seu aper fe i ço a -
men to.

Com a pri me i ra emen da ob je ti va mos in clu ir na
res sal va es ta be le ci da no § 2º, tam bém, a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le, con for me o já es ta be le ci -
do no ca put do art. 102-D do Re gi men to Inter no.

Com a se gun da emen da pre ten de mos acres -
cen tar ao § 1º do art. 100-A, cons tan te do art. 2º do
PRS nº 57, de 2001 a ex pres são: ... ou vi das as co mis -
sões com pe ten tes para o exa me do mé ri to. Se a Co -
mis são a ser cri a da terá a atri bu i ção de opi nar, sem li -
mi ta ção, so bre qual quer as sun to que lhe for en ca mi -
nha do me di an te su ges tões, não se deve ex clu ir as
de ma is co mis sões per ma nen tes com pe ten tes para o
exa me do mé ri to da ma té ria.

Com a ter ce i ra emen da ob je ti va mos su pri mir do
§ 2º do art. 100-A, cons tan te do art. 2º do pro je to, a
ex pres são fi nal: ... nos ter mos do art. 254. Enten de -
mos que as dis po si ções do art. 254 do Re gi men to
Inter no apli cam-se, ex clu si va men te, às ma té ri as já
trans for ma das em pro po si ções (PLS, PDL, PRS etc.), 
não ca ben do sua apli ca ção a sim ples su ges tões.

Com a quar ta emen da pre ten de mos adap tar o
tex to do § 3º às dis po si ções pro pos tas no § 1º do art.
100-A, em vir tu de da emen da que apre sen ta mos ao
re fe ri do dis po si ti vo.

Por úl ti mo, com a quin ta emen da pro cu ra mos
su pri mir o art. 3º do Pro je to que acres cen ta o § 5º ao
art. 246 do Re gi men to Inter no com o ob je ti vo de in tro -
du zir iden ti fi ca ção es pe cí fi ca para as su ges tões le gis -
la ti vas, me di an te a si gla SL. Enten de mos que o dis -
pos to no § 3º do re fe ri do art. 246 já aten de o pre ten di -
do pela ilus tre au to ra do Pro je to. Ade ma is já há no art. 
409 do Re gi men to Inter no a re fe rên cia às pe ti ções
que de vem ser re ce bi das pelo Ser vi ço de Pro to co lo e, 
se gun do a sua na tu re za des pa cha dos às co mis sões
com pe ten tes.

III – Voto

Di an te do aci ma ex pos to, o nos so voto é pela
apro va ção do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 57,
de 2001, com as se guin tes emen das:

EMENDA Nº  – CDir

Dê-se a se guin te re da ção ao § 2º do art. 77 do
Re gi men to Inter no, cons tan te do art. 1º do Pro je to:

§ 2º Res sal va da a par ti ci pa ção na Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le e na Co -
mis são de Le gis la ção Par ti ci pa ti va, cada Se -
na dor so men te po de rá in te grar duas co mis -
sões como ti tu lar e duas como su plen te (NR).

EMENDA Nº  – CDir

Acres cen te-se, in fine, ao § 1º do art. 100-A,
cons tan te do art. 2º do PRS nº 57, de 2001, a ex pres -
são:

... ou vi das as co mis sões com pe ten tes
para o exa me do mé ri to.

EMENDA Nº  – CDir

Su pri ma-se do § 2º do art. 100-A, cons tan te do
art. 2º do Pro je to, a ex pres são fi nal:

... nos ter mos do art. 254

EMENDA Nº  – CDir

Acres cen te-se, in fine, ao § 3º do art. 100-A,
cons tan te do art. 2º do Pro je to a ex pres são:

... res sal va do o dis pos to no § 1º, in
fine (NR).

EMENDA Nº  – CDir

Su pri ma-se o art. 3º do Pro je to.
Sala da Co mis são,

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

So bre a mesa, ofí cio 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 
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OF. CAE nº 66/2002

Bra sí lia, 10 de de zem bro de2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 91 do Re gi men to

Inter no do Se na dor Fe de ral, co mu ni co a V. Exª que
esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li za da na pre -
sen te data, o Pro je to de Lei do Se na do nº 278, de
2001, que “Au to ri za a cri a ção do Fun do de Apo io à
Cul tu ra da Car na ú ba, Fun car na ú ba, e dá ou tras pro -
vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te. – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, 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
Pro je to de Lei do Se na do nº 278, de 2001, cujo pa -
re cer foi lido an te ri or men te, seja apre ci a do pelo Ple -
ná rio. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2002

Acres cen ta pa rá gra fos ao art. 6º da
Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
que dis põe so bre o re gi me de con ces são 
e per mis são da pres ta ção de ser vi ços
pú bli cos pre vis to no art. 175 da Cons ti tu -
i ção 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 O art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i -

ro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
pa rá gra fos:

Art. 6º ...................................................
..............................................................
§ 4º Toda con ces si o ná ria de ser vi ços

pú bli cos de ve rá man ter, em cada mu ni cí pio
da sua área de atu a ção, um pos to de aten -
di men to pes so al ao usuá rio, pelo me nos, de 
modo a per mi tir-lhe efe tu ar qual quer in te ra -
ção re fe ren te à pres ta ção do res pec ti vo ser -
vi ço.

§ 5º No caso de mu ni cí pio com nú me -
ro de usuá ri os pe que no, o Re gu la men to po -

de rá pre ver for mas de ar ti cu la ção das di ver -
sas con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos
para fins de cum pri men to do dis pos to no §
4º (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Com esta pro pos ta, pre ten de-se ga ran tir a ins -
ta la ção de um pos to de aten di men to ao usuá rio em
cada um dos mu ni cí pi os aten di dos pela res pec ti va
con ces si o ná ria de ser vi ço pú bli co.

Ten do em vis ta o cus to ele va do para man ter em
fun ci o na men to essa mo da li da de de aten di men to na -
que les mu ni cí pi os em que o nú me ro de usuá ri os for
pe que no, está sen do pro pos to que o Re gu la men to
po de rá es ta be le cer for mas de vi a bi li zar a ati vi da de de 
um pos to de aten di men to pes so al nes sas lo ca li da -
des.

O auto-aten di men to, já mu i to dis se mi na do em
nos so País, tem-se re ve la do in sa tis fa tó rio. Vê-se que
a po pu la ção de ba i xa ren da é a ma i or pre ju di ca da por 
esse aten di men to, seja por não ter aces so fá cil ao te -
le fo ne, seja por ma i or ini bi ção para usar um sis te ma
au to ma ti za do, ou ain da, pela fri e za, que é ca rac te rís -
ti ca do sis te ma. As pes so as ido sas, na sua ma i o ria,
tam bém re sis tem à uti li za ção des sa mo da li da de de
aten di men to. Até mes mo, na clas se mé dia, mu i tos
usuá ri os sen tem-se des con for tá ve is e tí mi dos ao
usar o aten di men to ele trô ni co. Nes sa si tu a ção, como
é que um ci da dão pode so li ci tar um es cla re ci men to
ou re gis trar uma que i xa ou pro to co lar um do cu men -
to? Tor na-se ne ces sá rio ame ni zar a si tu a ção das
pes so as hu mil des que têm di fi cul da de para ob ter in -
for ma ção ou fa zer re cla ma ção.

O art. 6º da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de
1990 – Có di go de De fe sa do Con su mi dor (CDC) de fi -
ne como di re i tos bá si cos do con su mi dor: a in for ma -
ção ade qua da e cla ra so bre os di fe ren tes pro du tos e
ser vi ços, com es pe ci fi ca ção cor re ta de quan ti da de,
ca rac te rís ti cas, com po si ção, qua li da de e pre ço, bem
como so bre os ris cos que apre sen tem (in ci so III); a
efe ti va pre ven ção e re pa ra ção de da nos pa tri mo ni a is
e mo ra is, in di vi du a is, co le ti vos e di fu sos (in ci so VI); a
fa ci li ta ção da de fe sa de seus di re i tos, in clu si ve com a
in ver são do ônus da pro va, a seu fa vor, no pro ces so
ci vil, quan do, a cri té rio do juiz, for ve ros sí mil a ale ga -
ção ou quan do for ele hi pos su fi ci en te, se gun do as re -
gras or di ná ri as de ex pe riên ci as (in ci so VIII); e a ade -
qua da e efi caz pres ta ção dos ser vi ços pú bli cos em
ge ral (in ci so X).
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Por ou tro lado, o art. 22 do CDC pre vê que os ór -
gãos pú bli cos, por si ou suas em pre sas, con ces si o ná -
ri as, per mis si o ná ri as ou sob qual quer ou tra for ma de
em pre en di men to, são obri ga dos a for ne cer ser vi ços
ade qua dos, efi ci en tes, se gu ros e, quan to aos es sen -
ci a is, con tí nu os.

É de sa li en tar que o art. 175 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral reza que a pres ta ção de ser vi ços pú bli cos com -
pe te ao po der pú bli co, di re ta men te ou sob re gi me de
con ces são ou per mis são, sem pre atra vés de li ci ta -
ção, na for ma da lei, e que a lei dis po rá so bre a obri -
ga ção de man ter ser vi ço ade qua do. Com fun da men to 
nes se pre ce i to, foi edi ta da a Lei nº 8.987, de 13 de fe -
ve re i ro de 1995 – Lei da Con ces são do Ser vi ço Pú bli -
co, cujo art. 6º de fi ne o ser vi ço ade qua do.

Ade ma is, des ta que-se que esta ini ci a ti va guar -
da con for mi da de com os prin cí pi os que em ba sam a
Po lí ti ca Na ci o nal das Re la ções de Con su mo, pre vis ta
no art. 4º da nor ma con su me ris ta, que aten de, den tre
os seus prin cí pi os, ao re co nhe ci men to da vul ne ra bi li -
da de do con su mi dor no mer ca do de con su mo; à ação
go ver na men tal no sen ti do de pro te ger efe ti va men te o
con su mi dor pela ga ran tia dos pro du tos e ser vi ços
com pa drões ade qua dos de qua li da de; à har mo ni za -
ção dos in te res ses dos con su mi do res e for ne ce do -
res, fun da do na boa-fé e equi lí brio nas re la ções en tre
con su mi do res e for ne ce do res; à co i bi ção e re pres são 
efi ci en tes de to dos os abu sos pra ti ca dos no mer ca do
de con su mo; e à ra ci o na li za ção e me lho ria dos ser vi -
ços pú bli cos.

Di an te do ex pos to, con ta mos com o apo io dos
ilus tres Pa res para a apro va ção des te pro je to de lei,
dado o seu re le van te al can ce so ci al.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2002. – 
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 175. Incum be ao po der pú bli co, na for ma da

lei, di re ta men te ou sob re gi me de con ces são ou per -
mis são, sem pre atra vés de li ci ta ção, a pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos.

Pa rá gra fo úni co. A lei dis po rá so bre:
I – o re gi me das em pre sas con ces si o ná ri as e

per mis si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos, o ca rá ter es pe -
ci al de seu con tra to e de sua pror ro ga ção, bem como
as con di ções de ca du ci da de, fis ca li za ção e res ci são
da con ces são ou per mis são;

II – os di re i tos dos usuá ri os;
III – po lí ti ca ta ri fá ria;
IV – a obri ga ção de man ter ser vi ço ade qua do.

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

LEI Nº 8.987 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre o re gi me de con ces -
são e per mis são da pres ta ção de ser vi -
ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi -
dên ci aS.

REPUBLICAÇÃO ATUALIZADA DA LEI Nº 8.987,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995, DETERMINADA

PELO ART. 22 DA LEI Nº 9.648, 
DE 27 DE MAIO DE 1998

Tex to atu a li za do em 7-11-00
Últi ma Lei nº 9.791, 24-3-99

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. 6º Toda con ces são ou per mis são pres su põe 
a pres ta ção de ser vi ço ade qua do ao ple no aten di -
men to dos usuá ri os, con for me es ta be le ci do nes ta
Lei, nas nor mas per ti nen tes e no res pec ti vo con tra to.

§ 1º Ser vi ço ade qua do é o que sa tis faz as con di -
ções de re gu la ri da de, con ti nu i da de, efi ciên cia, se gu -
ran ça, atu a li da de, ge ne ra li da de, cor te sia na sua pres -
ta ção e mo di ci da de das ta ri fas.

§ 2º A atu a li da de com pre en de a mo der ni da de
das téc ni cas, do equi pa men to e das ins ta la ções e a
sua con ser va ção, bem como a me lho ria e ex pan são
do ser vi ço.

§ 3º Não se ca rac te ri za como des con ti nu i da de
do ser vi ço a sua in ter rup ção em si tu a ção de emer -
gên cia ou após pré vio avi so, quan do:

I – mo ti va da por ra zões de or dem téc ni ca ou de
se gu ran ça das ins ta la ções; e

II – por ina dim ple men to do usuá rio, con si de ra do 
o in te res se da co le ti vi da de.
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor 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:
....................................................................................
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Art. 6º São di re i tos bá si cos do con su mi dor:
I – a pro te ção da vida, sa ú de e se gu ran ça con tra 

os ris cos pro vo ca dos por prá ti cas no for ne ci men to de
pro du tos e ser vi ços con si de ra dos pe ri go sos ou no ci -
vos;

II – a edu ca ção e di vul ga ção so bre o con su mo
ade qua do dos pro du tos e ser vi ços, as se gu ra das a li -
ber da de de es co lha e a igual da de nas con tra ta ções;

III – a in for ma ção ade qua da e cla ra so bre os di -
fe ren tes pro du tos e ser vi ços, com es pe ci fi ca ção cor -
re ta de quan ti da de, ca rac te rís ti cas, com po si ção, qua -
li da de e pre ço, bem como so bre os ris cos que apre -
sen tem;

IV – a pro te ção con tra a pu bli ci da de en ga no sa e 
abu si va, mé to dos co mer ci a is co er ci ti vos ou des le a is,
bem como con tra prá ti cas e cláu su las abu si vas ou im -
pos tas no for ne ci men to de pro du tos e ser vi ços;

V – a mo di fi ca ção das cláu su las con tra tu a is que
es ta be le çam pres ta ções des pro por ci o na is ou sua re -
vi são em ra zão de fa tos su per ve ni en tes que as to -
mem ex ces si va men te one ro sas;

VI – a efe ti va pre ven ção e re pa ra ção de da nos
pa tri mo ni a is e mo ra is, in di vi du a is, co le ti vos e di fu sos;

VII – o aces so aos ór gãos ju di ciá ri os e ad mi nis -
tra ti vos com vis tas à pre ven ção ou re pa ra ção de da -
nos pa tri mo ni a is e mo ra is, in di vi du a is, co le ti vos ou di -
fu sos, as se gu ra da à pro te ção Ju rí di ca, ad mi nis tra ti va
e téc ni ca aos ne ces si ta dos;

VIII – a fa ci li ta ção da de fe sa de seus di re i tos, in -
clu si ve com a in ver são do ônus da pro va, a seu fa vor,
no pro ces so ci vil, quan do, a cri té rio do juiz, for ve ros -
sí mil a ale ga ção ou quan do for ele hi pos su fi ci en te,
se gun do as re gras or di ná ri as de ex pe riên ci as;

IX – (Ve ta do);
X – a ade qua da e efi caz pres ta ção dos ser vi ços

pú bli cos em ge ral.
....................................................................................

Art. 22. Os ór gãos pú bli cos, por si ou suas em -
pre sas, con ces si o ná ri as, per mis si o ná ri as ou sob
qual quer ou tra for ma de em pre en di men to, são obri -
ga dos a for ne cer ser vi ços ade qua dos, efi ci en tes, se -
gu ros e, quan to aos es sen ci a is, con tí nu os.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de des cum pri men to, 
to tal ou par ci al, das obri ga ções re fe ri das nes te ar ti go
se rão as pes so as ju rí di cas com pe li das a cum pri-las e
a re pa rar os da nos ca u sa dos, na for ma pre vis ta nes te 
có di 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.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2002

Alte ra os arts. 249 do De cre to-Lei nº 
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go
Pe nal), e 237 da Lei nº 8.069, de 13 de ju -
lho de 1990 (Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te), para ca rac te ri zar como
per ma nen tes os cri mes ne les de fi ni dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 249 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940, re nu me ra do o seu atu al § 1º
para § 3º, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 249. ...............................................
Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)

anos, se o fato não cons ti tui ele men to de
cri me mais gra ve.

§ 1º O com por ta men to cri mi no so ces -
sa so men te com a res ti tu i ção ou re to ma da
da guar da do me nor ou do in ter di to.

§ 2º A pena é apli ca da em do bro, se a
sub tra ção re cai so bre re cém-nas ci do.

§ 3º… ....................................................
§ 4º No caso de res ti tu i ção es pon tâ -

nea do me nor ou do in ter di to, se este não
so freu maus-tra tos ou pri va ções e o afas ta -
men to não ex ce deu a quin ze dias, o juiz
pode de i xar de apli car pena.” (NR)

Art. 2º O art. 237 da Lei nº 8.069, de 13 de ju -
lho de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin -
tes pa rá gra fos:

“Art. 237. ...............................................
Pena – ..................................................
§ 1º O com por ta men to cri mi no so ces -

sa so men te com a res ti tu i ção ou re to ma da
da guar da da cri an ça ou do ado les cen te.

§ 2º A pena é au men ta da de dois ter -
ços se a sub tra ção re cai so bre re cém-nas ci -
do.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Assis ti mos, re cen te men te, a um es tar re ce dor cri -
me con tra a ins ti tu i ção fa mi li ar bra si le i ra. O “Caso Pe dri -
nho” mos tra-nos como uma fa mí lia pode ser fa cil men te
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de ses tru tu ra da. Arre ba ta do com pou cos dias de vida
dos bra ços de sua mãe, a cri an ça, lon ge, cres ceu em
meio ao ca pri cho cri mi no so, en quan to os ver da de i ros
pais não pou pa vam es for ços para en con trá-la.

De tudo, o pior é a im pu ni da de em ra zão da pro -
vá vel pres cri ção da pena, que po de rá in cen ti var (por
que não?) a prá ti ca de cri mes se me lhan tes. Urge que
o Po der Le gis la ti vo en con tre uma so lu ção mais ra -
zoá vel para acon te ci men tos fu tu ros.

Nes se sen ti do, pro põe-se al te rar os arts. 249 do
De cre to-Lei nº 2.848, 7 de de zem bro de 1940 (Có di go 
Pe nal), e 237 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990
(Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te), que tra tam
das mo da li da des de sub tra ção de in ca pa zes, para
pre ver que a con ta gem do pra zo pres cri ci o nal co me -
ça a cor rer da data da res ti tu i ção ou da re to ma da da
guar da da cri an ça ou do ado les cen te. E que, do ra van -
te, os re fe ri dos cri mes se rão con si de ra dos per ma -
nen tes, per cu tin do-lhes, como é na tu ral, a re gra do
art. 111, III, do Có di go Pe nal (CP).

Ade ma is, pa re ce-nos que a pena pre vis ta no art. 
249 do CP está mu i to aquém da gra vi da de ob je ti va do 
fato, bas tan do com pa rá-la com a do art. 237 do Esta -
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te. Por esse mo ti vo,
jul ga mos ina diá vel sua ele va ção.

De se re co nhe cer, ain da, que a re pro va bi li da de
da con du ta é mu i to ma i or quan do a sub tra ção re cai
so bre re cém-nas ci do, con si de ran do os tra u mas para
a cri an ça, in clu si ve o ris co de vida, e para a par tu ri en -
te. Jus ti fi ca-se, pois, a ca u sa de au men to da pena nos 
ter mos em que foi pro pos ta.

Fi nal men te, ci en tes do fato de que a sub tra ção
de in ca pa zes pode ser pra ti ca da pe los pró pri os pais
ou pa ren tes pró xi mos, por cur to pe río do, so bre tu do
em si tu a ções de de sen ten di men to fa mi li ar, op ta mos
por man ter o ins ti tu to do per dão ju di ci al, in cre men tan -
do-o com uma con di ção tem po ral, ou seja, que o afas -
ta men to do me nor não ul tra pas se quin ze dias, exi gin -
do-se, con co mi tan te men te, que a res ti tu i ção seja es -
pon tâ nea.

Sala das Ses sões, em 11 de de zem bro de 2002.  
–  Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

Sub tra ção de in ca pa zes

Art. 249. Sub tra ir me nor de 18 (de zo i to) anos
ou in ter di to ao po der de quem o tem sob sua guar da 
em vir tu de de lei ou de or dem ju di ci al:

Pena – de ten ção, de 2 (dois) me ses a 2 (dois)
anos, se o fato não cons ti tui ele men to de ou tro cri me.

§ 1º O fato de ser o agen te pai ou tu tor do me -
nor ou cu ra dor do in ter di to não o exi me de pena, se
des ti tu í do ou tem po ra ri a men te pri va do do pá trio po -
der, tu te la, cu ra te la ou guar da.

§ 2º No caso de res ti tu i ção do me nor ou do in -
ter di to, se este não so freu maus-tra tos ou pri va ções, 
o juiz pode de i xar de apli car pena.

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te

Art. 237. Sub tra ir cri an ça ou ado les cen te ao po -
der de quem o tem sob sua guar da em vir tu de de lei
ou or dem ju di ci al, com o fim de co lo ca ção em lar
subs ti tu to:

Pena – re clu são de dois a seis anos, e
mul ta.

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

(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 267, DE 2002

Per mi te a con vo ca ção de ple bis ci to
e re fe ren do, me di an te de cre to le gis la ti vo, 
a par tir de pro pos ta ori gi ná ria de ini ci a ti -
va po pu lar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 3º e 13 da Lei nº 9.709, de 18 de

no vem bro de 1998, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 3º Nas ques tões de re le vân cia na -
ci o nal, de com pe tên cia do Po der le gis la ti vo
ou do Po der Exe cu ti vo, e no caso do § 3º do 
art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ple bis ci to
e o re fe ren do são con vo ca dos me di an te de -
cre to le gis la ti vo, por pro pos ta de um ter ço,
no mí ni mo, dos mem bros que com põem
qual quer das Ca sas do Con gres so Na ci o -
nal, de con for mi da de com esta lei, ou por
pro pos ta ori gi ná ria de ini ci a ti va po pu lar, nos 
ter mos do art. 13 da pre sen te lei. (NR)

..............................................................
Art. 13. A ini ci a ti va po pu lar con sis te na 

apre sen ta ção de pro je to de lei ou, nos ca -
sos pre vis tos no art. 3º des ta lei, de de cre to
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le gis la ti vo à Câ ma ra dos De pu ta dos, subs -
cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to -
ra do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por
cin co Esta dos, com não me nos que três dé -
ci mos por cen to dos ele i to res de cada um
de les. (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 de Lei tem por ob je ti vo tor -
nar pos sí vel a apre sen ta ção de pro pos ta de con vo -
ca ção de ple bis ci to e re fe ren do de ori gem em ini ci a -
ti va po pu lar. Hoje, a con vo ca ção de ple bis ci to e re fe -
ren do é atri bu i ção pri va ti va do Con gres so Na ci o nal,
efe tu a da por meio de de cre to le gis la ti vo. A pro pos ta
de de cre to deve ser subs cri ta por pelo me nos um
ter ço dos mem bros de qual quer uma das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal. Na for ma do pro je to ora apre -
sen ta do, po de ri am tam bém ser apre ci a das pelo
Con gres so pro pos tas subs cri tas pe los ele i to res, nas 
con di ções pre vis tas na Cons ti tu i ção para a ini ci a ti va
po pu lar: um por cen to do ele i to ra do na ci o nal, dis tri -
bu í do pelo me nos por cin co Esta dos, com não me -
nos de três dé ci mos por cen to dos ele i to res em
cada um de les.

Tra ta-se, por tan to, de abrir à ini ci a ti va po pu lar,
hoje res tri ta à apre sen ta ção de pro je tos de lei, a
apre sen ta ção de pro pos tas de ple bis ci to e re fe ren -
do. Nes se sen ti do, o pro je to se in se re num pro ces so 
ma i or, de al can ce glo bal: a in tro du ção pro gres si va
de me ca nis mos de de mo cra cia di re ta na de mo cra -
cia re pre sen ta ti va.

A cri se da re pre sen ta ção atin ge as de mo cra ci -
as mo der nas e é ob je to de dis cus são nos me i os po -
lí ti cos e aca dê mi cos de to das as na ções de mo crá ti -
cas. Ma ni fes ta-se, nor mal men te, no ab sen te ís mo
ele i to ral ou, nos pa í ses em que o voto é obri ga tó rio,
nos al tos per cen tu a is de vo tos bran cos e, prin ci pal -
men te, nu los. A po lí ti ca ins ti tu ci o nal pa re ce afas -
tar-se da vida, do co ti di a no e das pre o cu pa ções dos 
ci da dãos. No li mi te, a per sis tir essa ten dên cia, a de -
mo cra cia se tor na rá um con jun to de re gras pro ce di -
men ta is va zi as de sig ni fi ca do para aque les que de -
ve ri am ser os ver da de i ros de ten to res do po der: os
ele i to res.

As pro pos tas de so lu ções são nu me ro sas. A
agen da do de ba te con tem pla o uso ma i or de ple bis -

ci tos e re fe ren dos, a ado ção de no vas for mas de vo -
ta ção que o avan ço tec no ló gi co pos si bi li ta, mu dan -
ças pro fun das na re la ção en tre re pre sen tan tes e re -
pre sen ta dos, e, até mes mo, o fim do mo no pó lio dos
par ti dos so bre a re pre sen ta ção, me di an te a per mis -
são de ins cri ção de can di da tu ras sem par ti do.

Ou tro não é o sen ti do do pre sen te pro je to: per -
mi tir que o ele i tor co mum leve di re ta men te à apre ci -
a ção do Con gres so Na ci o nal pro pos tas de ple bis ci to 
e re fe ren do.

No que diz res pe i to à cons ti tu ci o na li da de da
pro pos ta, é pre ci so lem brar que não está em jogo o
art. 49, XV, da Cons ti tu i ção. Embo ra a ini ci a ti va po -
pu lar pos sa apre sen tar as pro pos tas, con ti nu am a
ser atri bu i ções ex clu si vas do Con gres so Na ci o nal a
au to ri za ção de re fe ren do e a con vo ca ção de ple bis -
ci to.

Essas as ra zões que me le vam a so li ci tar o
apo io de meus ilus tres pa res para o pre sen te pro je to 
de lei.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2002. –  
Ma ri na Sil va.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Re gu la men ta a exe cu ção do dis pos -
to nos in ci sos I, II e III do art. 14 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art. 3º Nas ques tões de re le vân cia na ci o nal, de

com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo ou do Po der Exe cu -
ti vo, e no caso do § 3º do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, o ple bis ci to e o re fe ren do são con vo ca dos me di -
an te de cre to le gis la ti vo, por pro pos ta de um ter ço, no
mí ni mo, dos mem bros que com põem qual quer das
Ca sas do Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de com
esta Lei.
....................................................................................

Art. 13. A ini ci a ti va po pu lar con sis te na apre sen -
ta ção de pro je to de lei à Câ ma ra dos De pu ta dos,
subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra do
na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta dos,
com não me nos de três dé ci mos por cen to dos ele i to -
res de cada um de les.
....................................................................................

(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.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 268, DE 2002 

Dis põe so bre o exer cí cio da Me di ci na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

TÍTULO I
Da Me di ci na

CAPÍTULO I
Da Ati vi da de do Mé di co

Art. 1º A Me di ci na é urna pro fis são a ser vi ço da
sa ú de do ser hu ma no e das co le ti vi da des hu ma nas.

Pa rá gra fo úni co. A Me di ci na não pode, em qual -
quer cir cuns tân cia ou de qual quer  for ma, ser exer ci -
da como ati vi da de mer can til que vise ao lu cro em de -
tri men to da dig ni da de e da ci da da nia da pes soa hu -
ma na.

Art. 2º O ob je to da atu a ção pro fis si o nal do me di -
co é a sa ú de do ser hu ma no e das co le ti vi da des hu -
ma nas, em be ne fí cio da qual de ve rá agir com o má xi -
mo de zelo e o me lhor de sua ca pa ci da de pro fis si o -
nal.

Pa rá gra fo úni co. A atu a ção pro fis si o nal do mé di -
co será exer ci da sem dis cri mi na ção de qual quer na tu -
re za.

Art. 3º O mé di co é in dis pen sá vel à ad mi nis tra -
ção de ser vi ços de sa ú de.

Pa rá gra fo úni co. A as sis tên cia à sa ú de com pre -
en de as ações e os ser vi ços ne ces sá ri os à pre ven ção 
das do en ças e à pro mo ção, ma nu ten ção, re cu pe ra -
ção e re a bi li ta ção da sa ú de das pes so as e das co le ti -
vi da des hu ma na.

Art. 4º São ati vi da des pri va ti vas do mé di co):
I – a for mu la ção do di ag nós ti co no so ló gi co;
II –  pres cri ção te ra pêu ti ca me di ca men to sa:
III – a in ter ven ção ci rúr gi ca;

IV – a in di ca ção e a exe cu ção de pro ce di men tos 
di ag nós ti cos e te ra pêu ti cos in va si vos;

V – a de ter mi na ção do prog nós ti co.
§ 1º O mé di co é par te da equi pe de sa ú de que

as sis te o pa ci en te ou a co le ti vi da de e, como tal, terá a 
co la bo ra ção e co la bo ra rá com os de ma is tra ba lha do -
res de sa ú de que a com põem.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não ex clui a com pe -
tên cia do odon tó lo go e do psi có lo go, nos li mi tes de
atu a ção pró pri os à Odon to lo gia e à Psi co lo gia.

Art. 5º No ter ri tó rio bra si le i ro, o exer cí cio da Me -
di ci na e a de no mi na ção de “mé di co” são pri va ti vos
dos gra du a dos em cur so de ní vel su pe ri or de Me di ci -

na, re co nhe ci do e au to ri za do pelo Mi nis té rio da Edu -
ca ção, e ins cri tos no con se lho re gi o nal de Me di ci na
da uni da de da Fe de ra ção em que ocor rer o exer cí cio
pro fis si o nal.

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos do Mé di co

Art. 6º São di re i tos do mé di co:
I – exer cer a pro fis são na uni da de fe de ra da em

cujo con se lho re gi o nal de Me di ci na es ti ver ins cri to;
II – ter res pe i ta da a in vi o la bi li da de de seu con -

sul tó rio ou lo cal de tra ba lho, de seus ar qui vos e da -
dos, de sua cor res pon dên cia e de suas co mu ni ca -
ções, sal vo em caso de bus ca ou apre en são de ter mi -
na das ju di ci al men te;

III – co mu ni car-se com seu pa ci en te, pes so al e
re ser va da men te, mes mo quan do este for me nor ou
in ca paz ou se achar pre so, de ti do ou re co lhi do em es -
ta be le ci men to ci vil ou mi li tar, ain da que con si de ra do
in co mu ni cá vel;

IV – ter aces so ao pron tuá rio de seu pa ci en te
em qual quer es ta be le ci men to ou uni da de de sa ú de
em que este ou o do cu men to se en con tre, mes mo
sem pro cu ra ção, as se gu ra da a ob ten ção de có pi as e
a fe i tu ra de apon ta men tos, não po den do, no en tan to,
re ti rá-lo;

V – ter boas con di ções de tra ba lho;
VI – ser re mu ne ra do de for ma jus ta;
VII – re cu sar-se a pres tar ser vi ços pro fis si o na is

a quem não de se je, sal vo na au sên cia de ou tro mé di -
co, em ca sos de ur gên cia e quan do sua ne ga ti va vir a
ser ca u sa de da nos ao pa ci en te;

VIII – re cu sar res tri ções e im po si ções a sua atu -
a ção pro fis si o nal que pos sam pre ju di car a efi cá cia e a 
cor re ção de seu tra ba lho;

IX – ser pu bli ca men te de sa gra va do, quan do
ofen di do no exer cí cio da pro fis são ou em ra zão dela;

X – usar os sím bo los pri va ti vos da pro fis são de
mé di co;

XI – re cu sar-se a de por como tes te mu nha em
pro ces so re la ci o na do à pes soa de quem seja ou foi
mé di co as sis ten te, quan do não au to ri za do por ela,
em re la ção a in for ma ção ou fato que cons ti tua si gi lo
pro fis si o nal;

XII – ocu par, pri va ti va men te, os car gos de di re -
tor téc ni co, che fe de clí ni ca, co or de na dor de con tro le
e ava li a ção de pro ce di men tos mé di cos, au di tor mé di -
co e su pe ri or mé di co, bem como qua is quer ou tros de
che fia, co or de na ção ou su per vi são de ati vi da des mé -
di cas pri va ti vas;
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XIII – co mu ni car a ine xis tên cia de con di ções de
tra ba lho ade qua dos ao exer cí cio efe ti vo e éti co da
Me di ci na e so li ci tar pro vi dên ci as ao Con se lho Re gi o -
nal de Me di ci na em que es ti ver ins cri to.

CAPÍTULO III
Dos De ve res do Mé di co

Art. 7º São obri ga ções do mé di co: 
I – atu ar sem pre em be ne fí cio do pa ci en te e da

co le ti vi da de que as sis te;
II – exer cer a Me di ci na sem dis cri mi na ção de

sexo, ida de, raça, cor, op ção se xu al, con di ção so ci al,
na ci o na li da de, re li gião, opi nião po lí ti ca ou de qual -
quer ou tra na tu re za;

III – apri mo rar con ti nu a men te seus co nhe ci -
men tos e ha bi li da des;

IV – man ter si gi lo quan to a in for ma ções con fi -
den ci a is de que ti ver co nhe ci men to no exer cí cio da
pro fis são, ex ce to nos ca sos em que seu si lên cio pre -
ju di que ou po nha em ris co a sa ú de ou a in te gri da de
de pes so as ou da co le ti vi da de;

V – no ti fi car à au to ri da de sa ni tá ria;
a) a ocor rên cia de ca sos e sur tos de do en ças e

agra vos à sa ú de sob vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca de ter -
mi na da por au to ri da de sa ni tá ria com pe ten te;

b) a ocor rên cia de qua is quer for mas de po lu i ção 
ou de de te ri o ra ção do meio am bi en te e do tra ba lho
pre ju di ci a is à vida e a sa ú de;

c) o di ag nos ti co de mor te en ce fá li ca fe i to em pa -
ci en te por ele as sis ti do:

VI – em pe nhar–se para me lho rar as con di ções
de sa ú de das co le ti vi da de pa drão dos ser vi ços de sa -
ú de das co le ti vi da des de que par ti ci pa e em que atue
pro fis si o nal men te.

Pa rá gra fo úni co. Nas de ma is si tu a ções, apli -
ca–se o art. 207 do Có di go de Pro ces so Pe nal Bra si -
le i ro.

Art. 8º É in com pa tí vel o exer cí cio da Me di ci na
Si mul ta ne a men te ao co mér cio de me di ca men tos,
pro du tos di e té ti cos, pró te ses, ór te ses e cor re la tos.

Art. 9º É con di ção para o exer cí cio pro fis si o nal
da Me di ci na a ins cri ção no con se lho re gi o nal de Me -
di ci na da uni da de da Fe de ra ção em que pre ten da
atu ar, bem como es tar atu a li za do com suas obri ga -
ções com o con se lho.

Pa rá gra fo úni co. A ins cri ção cio mé di co será
sus pen sa de ofí cio após cin co anos de não-pa ga -
men to de anu i da des, ta xas ou mul tas de vi das ao con -
se lho re gi o nal de Me di ci na, re ma nes cen do a dí vi da.

CAPÍTULO IV
Das Re la ções de Tra ba lho

Se ção I
Do Mé di co Empre ga do

Art. 10. O tra ba lho do mé di co não pode ser ex -
plo ra do por ter ce i ros com ob je ti vo ex clu si vo de lu cro
e, tam pou co, com fi na li da de po lí ti ca ou re gi o nal.

Art. 11. A re la ção de em pre go, na qua li da de de
mé di co, não re ti ra a isen ção téc ni ca nem re duz a in -
de pen dên cia pro fis si o nal ine ren te à pra ti ca mé di ca.

Pa rá gra fo úni co. O mé di co em pre ga do não está
obri ga do à pres ta ção de ser vi ços pro fis si o na is de in -
te res se pes so al aos em pre ga do res.

Art. 12. O sa lá rio mí ni mo pro fis si o nal do me di co
será fi xa do em lei pelo Con gres so Na ci o nal.

Se ção II
Da Jor na da de Tra ba lho e dos 

Ho no rá ri os Mé di cos

Art. 13. A jor na da de tra ba lho do mé di co em pre -
ga do, no exer cí cio da pro fis são, não po dem ex ce der a 
du ra ção de doze ho ras con tí nu as diá ri as ou qua ren ta
ho ras se ma na is.

Art. 1º Con si de ra-se como pe río do de tra ba lho o 
tem po em que o mé di co es ti ver à dis po si ção do em -
pre ga dor, em ati vi da des in ter nas ou ex ter nas do ao
es ta be le ci men to.

§ 2º As ho ras tra ba lha das que ex ce de rem a jor -
na da nor mal são re mu ne ra das por um adi ci o nal não
in fe ri or a cem por cen to so bre o va lor da hora nor mal,
mes mo ha ven do con tra to es cri to.

§ 3º As ho ras tra ba lha das no pe río do das de zo i -
to ho ras de um dia até as seis ho ras do dia se guin te
são re mu ne ra das como no tur nas, acres ci das do adi -
ci o nal de vin te e cin co por cen to.

As Art. 14. A pres ta ção de ser vi ço pro fis si o nal
as se gu ra ao mé di co o di re i to aos ho no rá ri os con ven -
ci o na dos.

Se ção III

Das Re la ções de Cre den ci a men to e 
Re fe ren ci a men to

Art. 15. O cre den ci a men to e o re fe ren ci a men to
de mé di co para aten di men to de cli en te las pró pri as de 
ope ra do ras de pla nos pri va dos de as sis tên cia à sa ú -
de cons ti tu em re la ções Su je i tas a con tra to que fixe
con di ções de pres ta ção do ser vi ço, li mi tes e mo da li -
da de de as sis tên cia, va lo res de re mu ne ra ção e pra -
zos.
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Pa rá gra fo úni co. Não são vá li dos os con tra tos
fir ma dos en tre mé di cos e ope ra do res as sis ten ci al sa -
ú de que li mi tem ou res trin jam atu a ção pro fis si o nal do
mé di co quan to à in di ca ção de pro ce di men tos di ag -
nós ti cos e te ra pêu ti cos. ob ser va das as pra ti cas ace i -
tas e res pe i ta das as nor ma is le ga is vi gen tes.

TÍTULO II
Dos Con se lhos de Me di ci na

CAPÍTULO I
Da Cons ti tu i ção e Com pe tên ci as

Art. 16. O Con se lho Fe de ral e os con se lhos re gi -
o na is de Me di ci na são os ór gãos su per vi so res da éti -
ca pro fis si o nal, ca ben do-lhes dis ci pli nar o exer cí cio
da pro fis são, vi san do a ob ter o me lhor re sul ta do para
a sa ú de de pa ci en tes e co mu ni da des e ao pres tí gio e
ao bom con ce i to dos mé di cos e da Me di ci na.

§ 1º O Con se lho Fe de ral e os con se lhos re gi o -
na is de Me di ci na cons ti tu em, em seu con jun to, um
ser vi ço pú bli co, sen do cada um de les do ta do de per -
so na li da de ju rí di ca com au to no mia ad mi nis tra ti va e fi -
nan ce i ra.

§ 2º O Con se lho Fe de ral e os con se lhos re gi o -
na is de Me di ci na não man têm qua is quer re la ções de
su bor di na ção à Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, Esta -
du al, do Dis tri to Fe de ral ou dos mu ni cí pi os.

§ 3º Com pe te ao Con se lho Fe de ral e aos con se -
lhos re gi o na is de Me di ci na co o pe rar para fa zer cum -
prir o man da men to cons ti tu ci o nal de as se gu rar a to -
dos os bra si le i ros o di re i to uni ver sal e in te gral à sa ú de 
e de pug nar pela par ti ci pa ção co mu ni tá ria no con tro le 
so ci al das ações, ser vi ços e po lí ti cas de sa ú de.

§ 4º Para o bom e fiel cum pri men to do dis pos to
no pa rá gra fo an te ri or, con se lho fe de ral de Me di ci na é
le gi ti ma do a pro por Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li -
da de em face de lei ou ato nor ma ti vo fe de ral e es ta du -
al as sim  como ar güir o des cum pri men to de pre ce i to
fun da men tal, vi san do a re pa rar ou evi tar le são a este,
por ato nor ma ti vo ou lei fe de ral. es ta du al e mu ni ci pal.

Art. 17. O Con se lho fe de ral de Me di ci na, com
sede na Ca pi tal da Re pú bli ca, pos sui ju ris di ção todo
o ter ri tó rio na ci o nal e a ele se su bor di nam os con se -
lhos re gi o na is de Me di ci na, com ju ris di ção nas áre as
das res pec ti vas uni da des fe de ra das, cu jas ca pi ta is
se di a rão as cor res pon den tes ins ti tu i ções.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Fe de ral e os con -
se lhos re gi o na is con ta rão, em sua es tru tu ra ad mi nis -
tra ti va, com o car go de mé di co-au di tor para exer cer a
efe ti va fis ca li za ção do cum pri men to das dis po si ções
des ta lei, de seus re gu la men tos e das re so lu ções e
de ma is ins tru ções nor ma ti vas.

CAPÍTULO II
Do Con se lho Fe de ral de Me di ci na

Art. 18. O Con se lho Fe de ral de Me di ci na com -
por-se-á de con se lhe i ros ti tu la res e ou tros tan tos su -
plen tes em nú me ro cor res pon den te ao de uni da des
da Fe de ra ção mais um, to dos de na ci o na li da de bra si -
le i ra.

§ 1º Os mem bros e res pec ti vos su plen tes do
Con se lho Fe de ral, se rão ele i tos por es cru tí nio se cre -
to e ma i o ria de vo tos, em as sem bléia dos de le ga dos
dos con se lhos re gi o na is, à ex ce ção de um e de seu
res pec ti vo su plen te, que se rão in di ca dos pela Asso ci -
a ção Mé di ca Bra si le i ra.

§ 2º O man da to dos mem bros do Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na é ho no rí fi co e tem a du ra ção de
qua tro anos.

Art. 19. São atri bu i ções do Con se lho Fe de ral:
I – ela bo rar seu re gi men to in ter no;
II – apro var os re gi men tos in ter nos dos con se -

lhos re gi o na is;
III – ele ger, en tre seus mem bros, a Di re to ria;
IV – vo tar e al te rar o Có di go de Éti ca Mé di ca e o

Có di go de Pro ces so Éti co-Pro fis si o nal, ou vi dos os
con se lhos re gi o na is;

V – pro mo ver qua is quer di li gên ci as ou ve ri fi ca -
ções re la ti vas ao fun ci o na men to dos con se lhos re gi o -
na is e ado tar, quan do ne ces sá ri as, pro vi dên ci as con -
ve ni en tes a bem da sua efi ciên cia e re gu la ri da de, in -
clu si ve a de sig na ção de di re to ria pro vi só ria;

VI – ela bo rar o re gu la men to des ta lei e pro por as 
al te ra ções ca bí ve is e opor tu nas;

VII – ex pe dir as ins tru ções ne ces sá ri as ao bom
fun ci o na men to dos con se lhos re gi o na is;

VIII – res pon der a con sul tas for mu la das pe los
con se lhos re gi o na is;

IX – em grau de re cur so, por pro vo ca ção dos
con se lhos re gi o na is ou de qual quer in te res sa do, de li -
be rar so bre a ins cri ção de mé di cos pe los con se lhos
re gi o na is e so bre pe na li da des im pos tas pe los re fe ri -
dos con se lhos.

X – fi xar os va lo res de anu i da de, ta xas, emo lu -
men tos e mul tas de vi dos ao Con se lho Fe de ral e aos
con se lhos re gi o na is de Me di ci na;

XI – pro mo ver o apri mo ra men to ci en tí fi co, tec -
no ló gi co, cul tu ral e éti co dos mé di cos.

Art. 20. Na pri me i ra re u nião or di ná ria do Con se lho 
Fe de ral será ele i ta sua Di re to ra, com pos ta de pre si den -
te, vice-pre si den te, pri me i ro e se gun do se cre tá rio, pri -
me i ro e se gun do te sou re i ros, cor re ge dor, vice-cor re ge -
dor e ou vi dor, na for ma do seu re gi men to.
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Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Fe de ral de Me di ci -
na dis cri mi na rá, me di an te re so lu ção, as com pe tên ci -
as dos in te gran tes da Di re to ria.

Art. 21. O Con se lho Fe de ral de Me di ci na con ta -
rá, em sua es tru tu ra, com um ór gão de li be ra ti vo de úl -
ti ma ins tân cia, de no mi na do Con se lho Ple no Na ci o nal,
com pos to pe los mem bros do Con se lho Fe de ral e pe -
los pre si den tes dos con se lhos re gi o na is, sob pre si dên -
cia do Pre si den te do Con se lho Fe de ral.

§ 1º Com pe te ao Con se lho Ple no Na ci o nal:

I – apro var mo di fi ca ções nos Có di gos de Éti ca
Mé di ca e de Pro ces so Éti co Pro fis si o nal;

II – apro var a pro pos ta or ça men tá ria anu al do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na;

III – fi xar, por meio de re u nião or di ná ria anu al,
re a li za da no se gun do se mes tre de cada ano, para
en tra da em vi gor no exer cí cio se guin te, os va lo res
de anu i da des, ta xas, emo lu men tos e mul tas de vi do
ao Con se lho Fe de ral e aos con se lhos re gi o na is de
Me di ci na;

IV – au to ri zar a aber tu ra de cré di tos adi ci o na is 
e ope ra ções re fe ren tes a al te ra ções pa tri mo ni a is;

V – au to ri zar o Pre si den te a ad qui rir, one rar ou 
ali e nar bens imó ve is;

VI – emi tir pa re cer con clu si vo so bre pres ta -
ções de con tas;

VII – jul gar con se lhe i ros fe de ra is e re gi o na is
em re la ção a fal tas co me ti das no exer cí cio de seus
man da tos;

VIII – apre ci ar e opi nar so bre ma té ri as que lhe
fo rem sub me ti das por de li be ra ção das di re to ri as dos 
con se lhos Fe de ral e re gi o na is de Me di ci na.

§ 2º O Con se lho Ple no na ci o nal de li be ra por
ma i o ria sim ples dos con se lhe i ros pre sen tes, com
par ti ci pa ção da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros.

Art. 22. A ren da do Con se lho Fe de ral será
cons ti tu í da de:

I – um quar to das anu i da des per ce bi das pe los
con se lhos re gi o na is;

II – um quar to da taxa de ex pe di ção das car te i -
ras pro fis si o na is;

III – um quar to das mul tas apli ca das pe los con -
se lhos re gi o na is;

IV – do a ções e le ga dos;

V – sub ven ções ofi ci a is;

VI – bens e va lo res ad qui ri dos.

CAPÍTULO III
Dos Con se lhos Re gi o na is de Me di ci na

Art. 23. Os Con se lhos Re gi o na is são ins ta la dos
em cada ca pi tal de uni da de fe de ra da, onde têm sua
sede, sen do com pos tos de um mí ni mo de cin co e um
má xi mo de qua ren ta mem bros, com os res pec ti vos
su plen tes, obe de cen do aos cri té ri os de re pre sen ta ti -
vi da de in tra-re gi o nal e pro por ci o na li da de do nú me ro
de mé di cos ins cri tos.

Pa rá gra fo úni co. Com pe te ao Con se lho Fe de ral
de Me di ci na dis ci pli nar a ma té ria de que tra ta o ca -
put.

Art. 24. Os mem bros dos con se lhos re gi o na is de 
Me di ci na, com ex ce ção de um, que será in di ca do
pela as so ci a ção mé di ca da res pec ti va uni da de fe de -
ra da, se rão ele i tos, em es cru tí nio se cre to,  pe los mé -
di cos ins cri tos que es te jam em ple no gozo de seus di -
re i tos.

§ 1º As ele i ções para os con se lhos re gi o na is se -
rão fe i tas sem dis cri mi na ção de car gos para a di re -
ção, que se rão pro vi dos na pri me i ra re u nião or di ná ria
dos ele i tos.

§ 2º O man da to dos mem bros dos con se lhos re -
gi o na is é ho no rí fi co, sen do exi gi da, como re qui si to
para a ins cri ção no pro ces so ele i to ral, a qua li da de de
bra si le i ro nato ou na tu ra li za do.

Art. 25. A Di re to ria de cada con se lho re gi o nal
com por-se-á de pre si den te. Vice-pre si den te pri me i ro
e se gun do se cre tá rio pri me i ro e se gun do cor re ge do -
res, te sou re i ro e ou vi dor. 

§ 1º Nos con se lhos onde o qua dro abran ger me -
nos de cem mé di cos ins cri tos, se rão su pri mi dos os
car gos de vice-pre si den te. do se gun do se cre tá rio e
de se gun do cor re ge dor.

§ 2º Até três in te gran tes da Di re to ria, a cri té rio
do con se lho, se rão li be ra dos de seus em pre gos ou
ocu pa ções com ônus para o em pre ga dor.

§ 3º O con se lhe i ro não per de o di re i to ao sa lá rio
quan do re qui si ta do para exer cer fun ções ju di can tes e 
de fis ca li za ção, da com pe tên cia do con se lho.

Art. 26. São atri bu i ções dos con se lhos re gi o na is:
I – de li be rar so bre a ins cri ção e o can ce la men to

dos re gis tros de mé di cos dos res pec ti vos qua dros;
II – man ter o ca das tro de re gis tro dos mé di cos e

res pec ti vas es pe ci a li da des, le gal men te ha bi li ta dos,
com exer cí cio na res pec ti va uni da de da fe de ra ção;

III – man ter o ca das tro de re gis tro das em pre sas 
que atu am na área de as sis tên cia mé di ca, le gal men te 
ha bi li ta das,  atu an tes na res pec ti va uni da de da fe de -
ra ção;

25488 Qu in ta-fe i ra 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    99DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



IV – fis ca li zar o exer cí cio da pro fis são de mé di co 
na sua ju ris di ção;

V – co nhe cer. apre ci ar e de ci dir os as sun tos ati -
nen tes à éti ca pro fis si o nal, im pon do aos in fra to res as
pe na li da des que cou be rem;

VI – ela bo rar seu re gi men to in ter no, sub me ten -
do-o à apro va ção do Con se lho Fe de ral;

VII  – ex pe dir a car te i ra pro fis si o nal de mé di co;
VIII – ve lar pela con ser va ção da hon ra e da in -

de pen dên cia do con se lho e do exer cí cio dos di re i tos
dos mé di cos:

IX – pro mo ver por to dos os me i os ao seu al can -
ce. O per fe i to de sem pe nho téc ni co e mo ral da Me di ci -
na e o pres tí gio e o bom con ce i to da pro fis são e dos
que a exer cem;

X –  pu bli car re la tó ri os anu a is de seus tra ba lhos
e a re la ção dos pro fis si o na is e em pre sas re gis tra dos:

XI – exer cer os atos de ju ris di ção que por lei lhes 
se jam co me ti dos:

XII – re pre sen tar ao Con se lho Fe de ral de Me di -
ci na so bre as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a re gu la -
ri da de dos ser vi ços e da fis ca li za ção do exer cí cio da
pro fis são.

XIII – ar re ca dar anu i da des, mul tas, ta xas e emo -
lu men tos e ado tar me di das ne ces sá ri as mas a efe ti -
va ção de sua re ce i ta;

XIV – pro mo ver, pe ran te o ju í zo fe de ral com pe -
ten te,. e co bran ça das im por tân ci as que lhe são de vi -
das re la ti vas a anu i da des, ta xas, mul tas e emo lu men -
tos;

XV – pu bli car, anu al men te, seu or ça men to e
res pec ti vos cré di tos adi ci o na is os ba lan ços, a exe cu -
ção or ça men tá ria e o re la tó rio de suas ati vi da des;

XVI – co o pe rar com o Con se lho Fe de ral de Me -
di ci na para pro mo ver o apri mo ra men to ci en tí fi co, tec -
no ló gi co, cul tu ral e éti co dos mé di cos.

Art. 27. A ren da dos con se lhos re gi o na is será
cons ti tu í da de:

I – três quar tos da anu i da de paga pe los mé di cos
ins cri tos no con se lho re gi o nal;

II – taxa de ins cri ção:
III – três quar tos da taxa de ex pe di ção de car te i -

ras pro fis si o na is;
IV – do a ções e le ga dos;
V – sub ven ções ofi ci a is;
VI – bens e va lo res ad qui ri dos.
Art. 28. Os con se lhos re gi o na is de Me di ci na

con ta rão, com sua es tru tu ra, com um ór gão de li be ra -
ti vo de úl ti ma ins tân cia, de no mi na do Con se lho Ple no
Re gi o nal, com pos to pelo con jun to de mé di cos ins cri -

tos que se achem no ple no gozo de seus di re i tos, pre -
si di do pelo pre si den te e se cre ta ri a do pelo Pri me i -
ro–Se cre tá rio do con se lho re gi o nal.

§ 1º Com pe te ao Con se lho Ple no Re gi o nal:
I – apre ci ar o re la tó rio e as con tas da di re to ria,

re u nin do–se. para esse fim me nos uma vez por ano;
II – au to ri zar a ali e na ção e a com pra de imó ve is

do pa tri mô nio do con se lho:
III – de li be rar so bre as ques tões ou con sul tas

sub me ti das à de ci são pelo con se lho ou pela di re to ria;
IV – ele ger um de le ga do e uni su plen te para a

ele i ção dos mem bros e su plen tes do con se lho Fe de -
ral.

§ 2º O Con se lho Ple no Re gi o nal re u nir-se-á em
ses sões or di ná ria ou ex tra or di ná ria con vo ca das por
co mu ni ca do en ca mi nha do a to dos os mé di cos ins cri -
tos e por meio de edi ta is ve i cu la dos na im pren sa.

§ 3º Nos anos em que se te nha de re a li zar a ele -
i ção do con se lho re gi o nal a apre ci a ção do re la tó rio e
das con tas de que tra ta o in ci so I será re a li za da de
trin ta a qua ren ta e cin co dias an tes da data fi xa da
para a re a li za ção do ple i to.

§ 4º O Con se lho Ple no Re gi o nal re u nir-se-á
com a pre sen ça da ma i o ria ab so lu ta dos mé di cos ins -
cri tos, em pri me i ra con vo ca ção e em se gun da con vo -
ca ção, com qual quer nú me ro de ins cri tos pre sen tes.

§ 5º O Con se lho Ple no Re gi o nal de li be ra por
ma i o ria sim ples de mem bros pre sen tes.

Art. 29. Para ele i ção da Di re to ria do con se lho re -
gi o nal o voto é pes so al e obri ga tó rio, sal vo do en ça ou
au sên cia jus ti fi ca da men te com pro va das.

§ 1º Por fal ta in jus ti fi ca da à ele i ção, in cor re rá o
mé di co em mul ta a ser de ter mi na da pelo Con se lho
Ple no Re gi o nal.

§ 2º Os mé di cos que se en con tra rem fora da
sede das ele i ções, por oca sião des tas, po de rão vo tar
por meio de cor res pon dên cia em du pla so bre car ta
opa ca. fe cha da, e re me ti da por via pos tal. sob re gis -
tro, na tor na de ter mi na da, por re so lu ção do Con se lho
Fe de ral.

§ 3º As ele i ções se rão con vo ca das por in ter mé dio
do ór gão ofi ci al e em jor nal de gran de cir cu la ção. com
trin ta dias de an te ce dên cia à data de sua re a li za da.

§ 4º As ele i ções se rão re a li za das por es cru tí nio
se cre to, pe ran te o con se lho, po den do ha ver lo ca is di -
ver sos para o re ce bi men to dos vo tos, per ma ne cen do
nes te caso em cada lo cal dois di re to res ou mé di cos
ins cri tos de sig na dos pelo con se lho.

§ 5º Em cada ele i ção os os vo tos se rão re ce bi dos
por um pe río do de. no mí ni mo seis ho ras con tí nu as.

De zem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  12 25489

DEZEMBRO 2002100    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 30. O qua dro de pes so al a ser vi ço dos Con -
se lhos Fe de ral e re gi o na is será re gi do pela  Con so li -
da ção das leis do Tra ba lho.

CAPÍTULO IV
Da Inscri ção

Art. 31. Os mé di cos só po de rão exer cer a Me di -
ci na, em qual quer de seus ra mos ou es pe ci a li da des,
após o pré vio re gis tro de seus di plo mas, cer ti fi ca dos
ou car tas no Mi nis té rio da Edu ca ção e de sua ins cri -
ção no con se lho re gi o nal de Me di ci na sob cuja ju ris di -
ção se achar o lo cal de sua ati vi da de.

Art. 32. Para ins cre ver-se como mé di co é ne ces -
sá rio:

I – di plo ma, cer ti fi ca do ou cer ti dão de gra du a -
ção em Me di ci na, ob ti dos em ins ti tu i ção de en si no de
ní vel su pe ri or ofi ci al men te au to ri za da e re co nhe ci da;

II – tí tu lo de ele i tor e qui ta ção do ser vi ço mi li tar,
se bra si le i ro;

III – não exer cer ati vi da de in com pa tí vel com a
Me di ci na.

§ 1º O bra si le i ro gra du a do em ins ti tu i ção es tran -
ge i ra deve fa zer pro va do tí tu lo de gra du a ção, de vi da -
men te re va li da do, além de aten der aos de ma is re qui -
si tos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 2º O es tran ge i ro gra du a do em ins ti tu i ção es -
tran ge i ra deve tra zer pro va de tí tu lo de gra du a ção de -
vi da men te re va li da do e aten der ao que dis põe a Lei
nº 6.815, de 19 de agos to de 1980.

§ 3º O es tran ge i ro gra du a do em ins ti tu i ção bra -
si le i ra de e aten der ao que dis põe a Lei nº 6.815, de
19 de agos to de 1980, e obe de cer aos de ma is re qui -
si tos pre vis tos no ca put.

Art. 33. A ins cri ção prin ci pal do mé di co deve ser
fe i ta no Con se lho re gi o nal de Me di ci na da uni da de da
fe de ra ção em que pre ten de es ta be le cer o seu do mi cí -
lio pro fis si o nal, na for ma do re gu la men to.

§ 1º Con si de ra–se do mi cí lio pro fis si o nal a sede
prin ci pal da ati vi da de mé di ca, pre va le cen do, na dú vi -
da, o do mi cí lio da pes soa fí si ca do mé di co.

§ 2º Além da prin ci pal, o mé di co deve pro mo ver
a ins cri ção se cun dá ria nos con se lhos re gi o na is das
uni da des fe de ra das em que pas sar a exer cer ha bi tu -
al men te a pro fis são, con si de ran do-se ha bi tu a li da de a 
prá ti ca da Me di ci na por mais de no ven ta dias.

§ 3º No caso de mu dan ça efe ti va de do mi ci lio
pro fis si o nal para ou tra uni da de da fe de ra ção, deve o
mé di co re que rer a trans fe rên cia de sua ins cri ção para 
o con se lho re gi o nal cor res pon den te.

§ 4º O con se lho re gi o nal deve sus pen der o pe di -
do de trans fe rên cia ou de ins cri ção su ple men tar ao

ve ri fi car a exis tên cia de ví cio ou ile ga li da de na ins cri -
ção prin ci pal, con tra ela re pre sen tan do ao Con se lho
Fe de ral e aos con se lhos re gi o na is en vol vi dos.

Art. 34. Aos pro fis si o na is re gis tra dos de acor do
com esta lei, será en tre gue um do cu men to de iden ti -
da de pro fis si o nal, na for ma pre vis ta no re gu la men to

Pa rá gra fo úni co. O do cu men to de iden ti da de
pro fis si o nal de que tra ta o ca put é de uso obri ga tó rio
no exer cí cio da ati vi da de de mé di co e cons ti tui pro va
de iden ti da de ci vil para to dos os fins le ga is.

Art. 35. Can ce la-se a ins cri ção do pro fis si o nal
que:

I – as sim o re que rer;
II – so frer pe na li da de de cas sa ção do re gis tro

para o exer cí cio pro fis si o nal, por sen ten ça tran si ta da
em jul ga do;

III – fa le cer;
IV exer cer ati vi da de in com pa tí vel com a Me di ci -

na.
§ 1º Ocor ren do as hi pó te ses elos in ci sos II e III,

o can ce la men to deve ser pro mo vi do, de ofi cio, pelo
con se lho re gi o nal com pe ten te ou em vir tu de de co -
mu ni ca ção por qual quer pes soa.

§ 2º Na hi pó te se de novo pe di do de ins cri ção –
que não res ta u ra o nú me ro de ins cri ção an te ri or –
deve o in te res sa do fa zer pro va dos re qui si tos do art.
32.

§ 3º Na hi pó te se do in ci so II des te ar ti go, o novo
pe di do de ins cri ção tam bém deve ser acom pa nha do
da com pe ten te pro va de re a bi li ta ção.

Art. 36. Sus pen de–se a ins cri ção do pro fis si o nal 
que:

I – as sim o re que rer:
II – fi car ina dim plen te com suas obri ga ções com 

o con se lho pelo pe río do de cin co anos ou mais:
III – co me ter in fra ção dos dis po si ti vos do Có di go 

de Éti ca Mé di ca, res pe i ta do o dis pos to no § 1º do art.
52 e no art. 55.

§ 1º A sus pen são da ins cri ção por ina dim plên cia 
não ex clui a ins cri ção na dí vi da ati va da União.

§ 2º A re gu la ri za ção pe ran te a te sou ra ria do
con se lho res ta be le ce a con di ção de le ga li da de para o 
exer cí cio pro fis si o nal au to ma ti ca men te.

Art. 37. Li cen cia–se o pro fis si o nal que:
I – as sim o re que rer:
II – pas sar a exer cer, em ca rá ter tem po rá rio, ati -

vi da de in com pa tí vel com o exer cí cio da Me di ci na.
Pa rá gra fo úni co. O li cen ci a men to não can ce la

dí vi das com a te sou ra ria do con se lho e só é con ce di -
da con tra pro va de es tar em dia.
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Art. 38. É obri ga tó ria a in di ca ção do nome e do
nu me ro de ins cri ção em to dos os do cu men tos as si na -
dos pelo mé di co, no exer cí cio de sua ati vi da de.

§ 1º É ve da do anun ci ar ou di vul gar qual quer ati -
vi da de re la ci o na da com o exer cí cio da Me di ci na sem
a in di ca ção ex pres sa do nome e do nú me ro de ins cri -
ção dos mé di cos que a exer çam.

§ 2º É obri ga tó ria a in di ca ção do nome e nu me ro 
de ins cri ção elo di re tor téc ni co do ser vi ço de sa ú de
em qual quer for ma de di vul ga ção da mes ma.

TÍTULO III
Da Éti ca Mé di ca

Art. 39. O mé di co deve pro ce der ele for ma que o
tor ne me re ce dor ele res pe i to e que con tri bua para o
pres tí gio da ca te go ria e da Me di ci na.

Art. 40. O mé di co é res pon sá vel pe los atos que,
no exer cí cio pro fis si o nal, pra ti car com dolo ou cul pa.

Art. 41. O mé di co obri ga se a cum prir os de ve res 
con sig na dos no Có di go de Éti ca Mé di ca.

§ 1º O Có di go de Éti ca Mé di ca re gu la os de ve -
res do mé di co para com o pa ci en te, a co mu ni da de,
ou tros pro fis si o na is e, ain da, a pu bli ci da de, a re cu sa
do pa tro cí nio, o de ver de as sis tên cia, o de ver ge ral de
ur ba ni da de e os res pec ti vos pro ce di men tos dis ci pli -
na res.

§ 2º O Con se lho Fe de ral de Me di ci na, na qua li -
da de ele ór gão su per vi sor da éti ca pro fis si o nal, ela -
bo ra rá e fará pu bli car e ob ser var o Có di go de Éti ca
Mé di ca.

§ 3º O Có di go de Éti ca Mé di ca será re vis to pelo
me nos a cada dez anos e. a qual quer tem po, sem pre
que ne ces sá rio para con for mar suas dis po si ções à di -
nâ mi ca elos fa tos so ci a is, da mo ral e dos cos tu mes e
das ino va ções tec no ló gi cas e ci en tí fi cas da Me di ci na,
de modo a as se gu rar o in cre men to na me lho ria da sa -
ú de da so ci e da de bra si le i ra e do pro ces so ci en tí fi co.

Art. 42. O mé di co terá con sig na do em seu pron -
tuá rio e em sua car te i ra pro fis si o nal qual quer ano ta -
ção re fe ren te à sua prá ti ca, in clu si ve elo gi os e pe na li -
da des que re ce beu e fal tas co me ti das.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I
Do Pro ces so Dis ci pli nar

Art. 43. O po der de dis ci pli nar e apli car pe na li da -
des aos mé di cos com pe te ex clu si va men te con se lho
re gi o nal em que es ta vam ins cri tos ao tem po do fato
pu ní vel.

Pa rá gra fo úni co. A ju ris di ção dis ci pli nar es ta be -
le ci da nes te ar ti go não der ro ga a ju ris di ção co mum
quan do o fato cons ti tua cri me pu ni do em lei.

Art. 44. O pro ce di men to dis ci pli nar ins ta u ra-se
de ofí cio, me di an te re pre sen ta ção de au to ri da de ou
de nún cia de pes soa in te res sa da, as se gu ra do ao im -
pu ta do am pla de fe sa, con tra di tó rio e to dos os de ma is
di re i tos e ga ran ti as do de vi do pro ces so le gal, cons ti -
tu ci o nal men te ins ti tu í do.

§ 1º O pro ces so dis ci pli nar será ins ta u ra do no
âm bi to do con se lho re gi o nal de Me di ci na com ju ris di -
ção na área onde se de sen vol ve ram as ati vi da des
mé di co-pro fis si o na is ob je to do con ten ci o so.

2º As de nún ci as e re pre sen ta ções con tra os
mé di cos ins cri tos nos con se lhos re gi o na is so men te
se rão apre ci a das quan do) de vi da men te subs cri tas,
in di vi du al men te iden ti fi ca das e acom pa nha das elos
im pres cin dí ve is ele men tos pro ba tó ri os dos fa tos ale -
ga dos, su je i tan do–se ao in de fe ri men to li mi nar quan -
do não cum pri dos es ses re qui si tos es sen ci a is.

Art. 45. Re ce bi da a de nún cia ou re pre sen ta ção,
o Pre si den te do con se lho de sig na rá data e hora para
a re a li za ção de au diên cia pré via de con ci li a ção, em
que se bus ca rá, por to dos os me i os em Di re i to per mi -
ti dos, o acor do en tre as par tes, vi san do à con subs -
tan ci a ção do pro ces so como ins tru men to téc ni co e
éti co na ob ten ção da pa ci fi ca ção so ci al e na eli são do
con fli to) de in te res ses.

Pa rá gra fo úni co. Em qual quer fase do pro ce di -
men to, até a pro la ção da sen ten ça de fi ni ti va de mé ri -
to, o res pon sá vel pela con du ção do pro ces so fa ci li ta -
rá a re so lu ção des te pela con ci li a ção, in clu si ve com
re cur so ao ju í zo ar bi tral.

Art. 46. Re ce bi da a de fe sa pré via, o re la tor po -
de rá. mo ti va da men te, de ci dir-se pelo in de fe ri men to
da re pre sen ta ção ou de nún cia, res guar da do o di re i to
de agra vo ao Pre si den te do con se lho re gi o nal.

Pa rá gra fo úni co. Di ver gin do da de ci são agra va -
da, o pro ce di men to se gui rá o rito or di ná rio.

CAPÍTULO II
Dos Re cur sos

Art. 47. Cabe re cur so ao Con se lho Fe de ral de to -
das as de ci sões de fi ni ti vas pro fe ri das por con se lho re gi -
o nal, quan do não te nham sido unâ ni mes ou, sen do
unâ ni mes, con tra ri em esta lei, de ci são do Con se lho Fe -
de ral ou de ou tro con se lho re gi o nal e, ain da, o re gu la -
men to ge ral, o Có di go de Éti ca e os Pro vi men tos.

Pa rá gra fo. Úni co. Além dos in te res sa dos, o Pre -
si den te do con se lho re gi o nal é le gi ti ma do a in ter por o
re cur so re fe ri do nes te ar ti go.
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Art. 48. Cabe re cur so ao con se lho re gi o nal ele
to das as de ci sões pre fe ri das por seu Pre si den te.

Art. 49. To dos os re cur sos têm efe i to sus pen si -
vo, ex ce to quan do tra ta rem de ele i ções, de sus pen -
são pre ven ti va e de can ce la men to da ins cri ção ob ti da
com fal sa pro va.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to dis ci pli na rá o
ca bi men to de re cur sos es pe cí fi cos no âm bi to de cada 
ór gão jul ga dor.

Art. 50. Ca be rá re cur so ao Con se lho Fe de ral de
to das as de ci sões que afe tem di re i tos das par tes, pro -
fe ri das por con se lho re gi o nal.

Art. 51. Com pe te ao Con se lho Fe de ral de Me di -
ci na ela bo rar o Có di go de Pro ces so Éti co–Pro fis si o -
nal e pro mo ver as al te ra ções opor tu nas e ca bí ve is,
por in ter mé dio de re so lu ção es pe cí fi ca.

CAPÍTULO III
Das Infra ções e San ções Dis ci pli na res

Art. 52. A in fra ção dos dis po si ti vos do Có di go de
Éti ca Mé di ca são co mi na das as se guin tes pe na li da des:

I _ ad ver tên cia con fi den ci al em avi so re ser va do:
II – cen su ra con fi den ci al em avi so re ser va do:
III – cen su ra pú bli ca em ór gão de pu bli ca ção do

con se lho re gi o nal e Con se lho Fe de ral:
IV – par ti ci pa ção e con clu são com pul só ri as em

cur so de éti ca pro fis si o nal com re a li za ção de ava li a -
ção fi nal de apro ve i ta men to, a ser afe ri do se gun do o
dis pos to no re gu la men to des ta Lei, como re qui si to
para o re tor no à prá ti ca mé di co–pro fis si o nal;

V – par ti ci pa ção e con clu são obri ga tó ri as em
cur so ou es tá gio de aper fe i ço a men to ou es pe ci a li za -
ção, como re qui si to para o re tor no à prá ti ca mé di -
co–pro fis si o nal, va ri an do o pe río do de tre i na men to
em con for mi da de com as pe cu li a ri da des do caso con -
cre to, aten di do o dis pos to no re gu la men to des ta Lei:

VI – sus pen são do exer cí cio pro fis si o nal por até
ses sen ta me ses;

VII cas sa ção da ins cri ção para o exer cí cio pro -
fis si o nal, ad re fe ren dum do Con se lho Fe de ral.

§ 1º A apli ca ção das pe na li da des pre vis tas nes -
te ar ti go  será pre ce di da do de vi do pro ces so le gal e
obe de ce rá à gra da ção es ta be le ci da no ca put, ex ce -
tu a das as si tu a ções de ma ni fes ta gra vi da de, que po -
de rão re ce ber ape na ção mais gra ve, ob ser va das as
pe cu li a ri da des e cir cuns tân ci as do caso con cre to.

§ 2º Qu an do se tra tar da apli ca ção da san ção
pre vis ta no in ci so V, o pro fis si o nal se sub me te rá a
ava li a ção fi nal teó ri co–prá ti ca pe ran te ban ca exa mi -
na do ra para este fim de sig na da, na qual te rão as sen -
to per ma nen te um re pre sen tan te da Asso ci a ção Mé -

di ca Bra si le i ra e um re pre sen tan te in di ca do pelo con -
se lho re gi o nal da res pec ti va uni da de da fe de ra ção,
que ela bo ra rá e fis ca li za rá as pro vas.

Art. 53. As san ções apli ca das cons ta rão dos as -
sen ta men tos do mé di co por um pe río do má xi mo de
três anos e so men te te rão pu bli ci da de em vir tu de de
re qui si ção da au to ri da de ju di ciá ria Com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca o dis pos to no ca -
put quan do se tra tar da apli ca ção da pe na li da de co -
mi na da no in ci so VII do ar ti go an te ri or.

Art. 54. A pe na li da de de cen su ra, pú bli ca ou
con fi den ci al, po de rá ser con ver ti da em ad ver tên cia,
em ofí cio re ser va do, sem re gis tro nos as sen ta men tos 
do pro fis si o nal no con se lho re gi o nal, quan do pre sen -
te cir cuns tân cia ate nu an te.

Art. 55. A pena de sus pen são acar re ta ao in fra -
tor a in ter di ção tem po rá ria do exer cí cio pro fis si o nal,
em todo o ter ri tó rio na ci o nal, por um pe río do de até
ses sen ta me ses, em con for mi da de com os prin cí pi os
cons ti tu ci o na is da ra zo a bi li da de, pro por ci o na li da de e
de in di vi du a li za ção da pena, na apli ca ção, do si me tria
e exe cu ção des ta, aten di do, no que cou ber, ao dis -
pos to no art. 59 do Có di go de Pro ces so Pe nal.

Art. 56. Os prin cí pi os Cons ti tu ci o na is e as dis po -
si ções do art. 59 do Có di go de Pro ces so Pe nal, re fe ri -
dos no ar ti go an te ri or, se rão ob ser va dos para a apli -
ca ção da pe na li da de de cas sa ção da ins cri ção para o
exer cí cio pro fis si o nal.

Art. 57. Na apli ca ção das san ções dis ci pli na res,
são con si de ra das, en tre ou tras, as se guin tes cir cuns -
tan ci as ate nu an tes:

I – fal ta co me ti da na de fe sa de prer ro ga ti va pro -
fis si o nal;

II – au sên cia de re gis tro de pu ni ção dis ci pli nar
em seus as sen ta men tos, nos úl ti mos três anos.

Art. 58. O san ci o na do po de rá re que rer, um ano
apos o tér mi no da exe cu ção da pena, a re a bi li ta ção
de seus as sen ta men tos, em face de seu bom com -
por ta men to pos te ri or.

Art. 59. A apli ca ção das san ções pre vis tas no art.
5º im pli ca a per da ele man da to exer ci do pelo ape na do.

Art. 60. A pre ten são pu ni ti va das in fra ções dis ci -
pli na res pres cre ve em cin co anos, con ta dos pela data 
da efe ti va ciên cia do fato, exe cu ta da aque la re la ti va
às san ções de ad ver tên cia e cen su ra, que pres cre ve -
rá em um ano.

§ 1º Apli ca-se a pres cri ção in ter cor ren te a todo
pro ces so pa ra li sa do por pe río do su pe ri or a um ano,
de ven do ser ar qui va do de ofí cio ou a re que ri men to do 
in te res sa do, sem pre ju í zo da apu ra ção da res pon sa -
bi li da de pela ex tin ção do pro ces so.
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§ 2º A pres cri ção in ter rom pe-se:
I – pela ins ta u ra ção de pro ces so dis ci pli nar ou

pela no ti fi ca ção vá li da fe i ta di re ta men te ao re pre sen -
ta do ou de nun ci a do;

II – pela de ci são con de na tó ria re cor rí vel de
qual quer ór gão jul ga dor do Con se lho Fe de ral ou re gi -
o nal.

TÍTULO V
Das dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

Art. 61. cabe ao Con se lho Fe de ral de Me di ci na
ela bo rar e, por de li be ra ção de no mí ni mo, dois ter ços
dos con se lhe i ros, apro var o re gu la men to des ta lei e
re me tê-lo à con si de ra ção do Po der Exe cu ti vo, que o
fará pu bli car por in ter mé dio do res pec ti vo De cre to
Re gu la men tar.

Art. 62. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 63. Re vo gam-se as Leis nºs 3.268, de 30 de
se tem bro de 1957, e 3.999, de 15 de de zem bro de
1961.

Jus ti fi ca ção

O exer cí cio pro fis si o nal da Me di ci na, em nos so
País, é re gu la do por um con jun to de qua tro leis or di -
ná ri as, um de cre to e nu me ro sas re so lu ções do Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na, além de um dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal que tra ta da acu mu la ção de car gos e
em pre gos pú bli cos.

Entre as leis or di ná ri as es tão: a Lei nº 3.268, de
30 de se tem bro de 1957, que dis põe so bre os con se -
lhos de Me di ci na e dá ou tras pro vi dên ci as; o De cre to
nº 44.045, de 19 de ju lho de 1958, que apro va o re gu -
la men to do Con se lho Fe de ral e dos con se lhos re gi o -
na is de Me di ci na a que se re fe re a Lei nº 3.268, de 30
de se tem bro de 1957; a Lei nº 3.999, 15 de de zem bro
de 1961, que al te ra o sa lá rio mí ni mo dos mé di cos e
ci rur giões-den tis tas e a Lei nº 9.436, de 5 de fe ve re i ro
de 1997, que dis põe so bre a jor na da de tra ba lho de
mé di co, mé di co de sa ú de pú bli ca, mé di co do tra ba lho 
e mé di co ve te ri ná rio da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta,
das au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe de ra is e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O có di go de Éti ca Me di ca e o Có di go de Pro ces -
so Éti co-pro fis si o nal são ba i xa dos por re so lu ção do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na.

O ob je ti vo des te pro je to de lei é a ins ti tu i ção de
uma “Lei do Mé di co”, nos mol des da “Lei do Advo ga -
do” (Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994), dan do or ga -
ni ci da de à ma té ria que está dis per sa, con so li dan do-a

no que tem prin cí pi os or ga ni za do res e nor mas ge ra is
e am pli an do seu tra ta men to.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2002. –
Se na dor, Be ní cio Sam pa io.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA  PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980

De fi ne a si tu a ção ju rí di ca do es tran -
ge i ro no Bra sil, cria o Con se lho Na ci o nal
de Imi gra ção.

Esta lei foi Re pu bli ca da pela de ter mi na ção do
ar ti go  11, da Lei nº 6.964, de 9-12-1981.

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:
....................................................................................

LEI Nº 3.268, DE 30 DE SETEMBRO DE 1957

Dis põe so bre os Con se lhos de Me di ci na, 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:
....................................................................................

DECRETO Nº 44.045, DE 19 DE JULHO DE 1958.

Apro va o Re gu la men to do Con se lho Fe de ral e
Con se lhos Re gi o na is de Me di ci na, a que se re fe re a
Lei nº 3.268, de 30 de se tem bro de 1957.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re o ar ti go 87, in ci so I, da Cons ti tu i ção,

DECRETA:
....................................................................................

LEI Nº 3.999 – DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961

Alte ra o sa lá rio-mí ni mo dos mé di -
cos e ci rur giões den tis tas.

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

LEI Nº 9.436, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997.

Dis põe so bre a jor na da de tra ba lho
de Mé di co, Mé di co de Sa ú de Pú bli ca, Mé -
di co do Tra ba lho e Mé di co Ve te ri ná rio, da 
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta,
das au tar qui as e das fun da ções pú bli cas
fe de ra is, 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:
....................................................................................
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(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is – ca -
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

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, ofí cio 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:

OF.GLPMDB Nº 195

Bra sí lia, 11 de de zem 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 a in di ca ção do Se na dor João Alber to Sou -
za, como mem bro su plen te, em vaga an te ri or men te
ocu pa da pelo Se na dor Fran cis co Escór cio, na Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC.

Re no vo, na opor tu ni da de, 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) – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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 717, 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, a tra mi ta ção con jun ta do PRS/45/99, com o
PRS/41/2002, de au to ria, res pec ti va men te dos Se -
nho res Se na do res Ro ber to Re quião e Ra mez Te bet,
por ver sa rem so bre o mes mo as sun to.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í -
do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255 do Re gi -
men to Inter no.

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 718, DE 2002

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

de ral, com bi na do com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci to que
seja o pre sen te re que ri men to en ca mi nha do ao Exce -
len tís si mo Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, para
que este pro vi den cie, jun to a Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal e ao Ban co do Bra sil às se guin tes in for ma -
ções:

1) O im pac to da ope ra ção e sua ju ri di -
ci da de fren te à Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal, in clu in do po si ci o na men to da Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal;

2) A có pia in te gral do con tra to/con vê -
nio fir ma do en tre o Ban co do Bra sil e o
Esta do do Mato Gros so do Sul;

3) Se o Ban co do Bra sil fez ope ra ções
si mi la res com ou tros en tes da fe de ra ção e
qua is são es tes en tes.

Jus ti fi ca ção

A im pren sa na ci o nal nes te úl ti mo fi nal de se ma -
na trou xe à tona ope ra ção fi nan ce i ra que está sen do
fe i ta en tre o Esta do do Mato Gros so do Sul

e o Ban co do Bra sil, a fim de per mi tir que aque le
es ta do con si ga “fe char” as suas con tas no pre sen te
exer cí cio, fren te ao des con tro le fis cal em que se en -
con tra.

A ope ra ção ca u sa es pé cie, vis to se tra tar cla ra -
men te de uma ope ra ção de cré di to si mu la da pelo
Esta do, vi san do a fu gir do con tro le cons ti tu ci o nal do
Se na do Fe de ral. Den tro des te con tex to, é im pres cin -
dí vel que

O Ban co do Bra sil en ca mi nhe o mais ra pi da -
men te pos sí vel a esta Casa as in for ma ções su pra ci -
ta das, pois so men te as sim te re mos a cer te za de que
não está sen do bur la da a com pe tên cia pri va ti va do
Se na do Fe de ral em con tro lar qual quer tipo de en di vi -
da men to. Além do mais, não se pode de i xar de con si -
de rar que o Se na do Fe de ral, como Casa que re pre -
sen ta a fe de ra ção, deve bus car ze lar pelo equi lí brio
fis cal.

Sala das ses sões, 11 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.
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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 Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 719, DE 2002

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 PRS 57/01.

Sala das Ses sões, 10 de de zem bro de 2002. –
Ma ri na Sil va – Ro me ro Jucá – José Agri pi no –
Edu ar do Su plicy – Gil ber to Mes tri nho.

REQUERIMENTO Nº 720, DE 2002.

Re que re mos, nos ter mos do in ci so II do art.
336 do Re gi men to Inter no, ur gên cia para o
PLC/57/2002, que ins ti tui o Pro gra ma Per ma nen te
de Com ba te à Seca – PROSECA.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy – Re nan Ca lhe i -
ros – José Agri pi no.

REQUERIMENTO Nº 721, DE 2002

Re que re mos, nos ter mos do in ci so II, do art.
336, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ur -
gên cia para vo ta ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
92, de 2002 (nº 2.105, de 1999, na ori gem), que es ta -
be le ce pa râ me tros mí ni mos para os Estu dos de Vi a -
bi li da de Mu ni ci pal pre vis tos no § 4º do art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2002. –
Re nan Ca lhe i ros – Arlin do Por to – Ge ral do Melo –
Antô nio Car los Va la da res – Edu ar do Su plicy –
José Agri pi no.

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 art. 340 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa apro vou os
Re que ri men tos nºs 545, 550 e 552, de 2002, de au to -
ria do Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, so li ci tan do in -
for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

Co mu ni ca, ain da, que apro vou o Re que ri men to
nº 671, de 2002, de au to ria do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, so li ci tan do in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do do
Tra ba lho e Empre go, para ins tru ir a tra mi ta ção do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001, que fica, em con -
se qüên cia, nos ter mos do art. 216, in ci so IV, do Re gi -
men to Inter no, com a sua tra mi ta ção in ter rom pi da.

Apro vou, tam bém, na mes ma re u nião, os Pa re -
ce res re fe ren tes ao Pro je to de Re so lu ção nº 57, de
2001, e à Indi ca ção nº 7, de 2002.

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, o Ofí -
cio nº S/29, de 2002 (nº 312/2002, na ori gem), de 6 do 
cor ren te, 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 do in ci so I 
do art. 29 da Cons ti tu i ção 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 265129, que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da -
de do re fe ri do dis po si ti vo (di re i to dos ser vi do res pú bli -
cos es ta du a is de re ce be rem ven ci men to bá si co nun -
ca in fe ri or ao sa lá rio mí ni mo).

O Expe di en te vai 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 (Edson Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio 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:

Ofí cio nº 176/02–Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 11 de de zem bro 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 245, de 2002, de au to ria
do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que “Pror ro ga o pra zo
para a ra ti fi ca ção das con ces sões e ali e na ções de
ter ras fe i tas pe los Esta dos em fa i xa de fron te i ra, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

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 (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, o Pro je to de Lei do Se na do nº 245,
de 2002, a que se re fe re o ofí cio que aca ba de ser
lido, pror ro ga o pra zo para ra ti fi ca ção das con ces sões 
e ali e na ções de ter ras fe i tas pe los Esta dos em fa i xa
de fron te i ra e dá ou tras pro vi dên ci as, lei cuja vi gên cia
ex pi ra no dia 31 de de zem bro de 2002, ou seja, a Lei
nº 10.363, de 28 de de zem bro de 2001.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Re gi men to Inter no, abre o pra zo de cin co dias úte is
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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 Pro je to de Lei do Se na -
do nº 245, de 2002, cujo pa re cer foi lido an te ri or men -
te, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re cur so 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:

RECURSO Nº 15, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 3º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos que o Pro je -
to de Lei do Se na do neo 245, de 2002, que “Pror ro ga
o pra zo para a ra ti fi ca ção das con ces sões e ali e na -
ções de ter ras fe i tas pe los Esta dos em fa i xa de fron te -
i ra, e dá ou tras pro vi den ci as”, seja sub me ti do à de li -
be ra ção do Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ten do
em vis ta que a ses são le gis la ti va en cer ra-se no pró xi -
mo dia 16, a Pre si dên cia, nos ter mos do art. 172 do
Re gi men to Inter no, in clui a ma té ria na Ordem do Dia
da pre sen te ses são.

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

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 245, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta nos ter mos do Re cur so nº 15, de 
2002, e do art. 172 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 245, de au to ria do Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro, que pror ro ga o pra zo para 
a ra ti fi ca ção das con ces sões e ali e na ções de

ter ras fe i tas pe los Esta dos em fa i xa de fron te i -
ra e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do Pa re cer
sob o nº 1.289, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, fa vo rá vel.
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias.

Có pi as do pa re cer en con tram-se à dis -
po si ção dos Srs. Se na do res em suas res -
pec ti vas ban ca das.

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.)
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 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 Lei do Se na do nº 245, de
2002, 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 1.301, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 245, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 245, de 2002, que
pror ro ga o pra zo para a ra ti fi ca ção das con ces sões e
ali e na ções de ter ras fe i tas pe los Esta dos em fa i xa de
fron te i ra, e dá ou tras pro vi dên ci as, com al te ra çôes re -
da ci o na is 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, 11 de de zem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti
– Anto nio Car los Va la da res e Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.301, DE 2002

Pror ro ga o pra zo do art. 1º da Lei nº
9.871, de 23 de no vem bro de 1999, al te ra -
do pe las Leis nº 10.164, de 27 de de zem -
bro de 2000, e 10.363, de 28 de de zem bro
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de 2001, re fe ren te a raq fi ca ção das con -
ces sões e ali e na ções de ter ras fe i tas pe -
los Esta dos em fa i xa de fron te i ra, e dá
ou tras pro vi dén ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pror ro ga do até 31 de de zem bro de

2003 o pra zo a que se re fe re o art. 1º da Lei nº 9.871,
de 23 de no vem bro de 1999, al te ra do pe las Leis n0s
10.164, de 27 de de zem bro de 2000, e 10.363, de 28
de de zem bro de 2001, para que o de ten tor de ti tu lo de 
ali e na ção ou de con ces são de ter ras fe i tas pe los
Esta dos na fa i xa de fron te i ra de até 150 (cen to e cin -
qüen ta) qui lô me tros, ain da não-ra ti fi ca do, re que i ra ao 
Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria
– Incra,a ra ti fi ca ção de que tra ta o art. 5º, § lº, da Lei
nº 4.947, de 6 de abril de 1966, ob ser va do o dis pos to
no De cre to-Lei nº 1.414, de 18 de agos to de 1975, e
na Lei nº 9.871, de 1999.

Art. 2º 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.
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 Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia re ti ra os itens de nºs 1 a 20 da pa u ta da pre -
sen te ses são ten do em vis ta ne ces si ta rem de quo -
rum qua li fi ca do. 

São os se guin tes os itens adi a dos:

  –  1  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995,

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999,
1, 5, 20, de 2000 e 15, de 2001)

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000 (nº 96/92, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que in tro duz mo di fi ca ções
na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio, ten do

Pa re ce res sob nºs 538 e 1.035, 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 Ber nar do Ca bral, 

 – 1º pro nun ci a men to (so bre as Pro pos tas): fa vo -
rá vel, com as Emen das nºs 1 a 105-CCJ, que apre sen -
ta; en ca mi nhan do os Re que ri men tos de des ta que nºs
340 a 356, de 2002; e pela pre ju di ci a li da de das Pro -
pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995, 5,
16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999, 1, 5, 20,
de 2000 e 15, de 2001, que tra mi tam em con jun to; e

 – 2º pro nun ci a men to (so bre as Emen das nºs
106 a 239, de Ple ná rio, apre sen ta das du ran te a dis -
cus são em pri me i ro tur no): fa vo rá vel às Emen das nºs
106, 109, 111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146, 
147, 149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222; fa vo rá vel, nos ter mos de su be men das, às
Emen das nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela
pre ju di ci a li da de das Emen das nºs 110, 124, 182 a
185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e
pela re je i ção das Emen das nºs 107, 108, 112, 113,
115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190, 191, 195,
196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234,
238 e 239. 

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 vo -
ta ção trans fe ri da pra hoje.

  –  2  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1995

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 5, 16, 21, 23,

33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20
e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que al te ra dis po si ti vos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

  –  3  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge -
ral do Althoff, que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos
27 e 168 e al te ra os ar ti gos 28 e 29 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que tra tam de re la ções ju rí di co-or ça men tá ri -
as en tre os Po de res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os.
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  –  4  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra He lo -
í sa He le na, que al te ra a re da ção do § 1º do art. 99 e o
art. 168 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer,
para os po de res e ór gãos que es pe ci fi ca, li mi tes nas do -
ta ções das res pec ti vas pro pos tas or ça men tá ri as.

  –  5  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

  –  6  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 23, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 23, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta pa rá gra fo art. 109 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para atri bu ir ao Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça a ini ci a ti va de lei so bre a cri a ção de va -
ras da Jus ti ça Fe de ral es pe ci a li za das em pro ces sar e
jul gar os cri mes fi nan ce i ros.

  –  7  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 33, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 33, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -

fer son Pé res, que al te ra o art. 114 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para in di car as par tes que têm le gi ti mi da de
para ins ta u rar dis sí dio co le ti vo e as hi pó te ses em que
este pode ocor rer.

  –  8  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 54, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 54, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu -
zia To le do, que acres cen ta in ci so ao art. 93 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer prin cí pio re la ti vo à
com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.

  –  9  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 62, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 62, de
1999, 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 a alí nea a do in ci so I do
ar ti go 96 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter mi nar ele -
i ções di re tas para os ór gãos di re ti vos dos tri bu na is.

  –  10  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 71, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 71, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao art. 132 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.
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  –  11  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 74, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 74, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi nis té -
rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es co lha do Pro cu -
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

  –  12  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 81, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 81, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney
Su as su na, que al te ra a com pe tên cia do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça.

  –  13  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 92, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 92, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Sou to, que acres cen ta alí nea ao in ci so I do art. 102
da Cons ti tu i ção, para con fe rir ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral com pe tên cia para jul gar, ori gi na ri a men te,
nos cri mes de res pon sa bi li da de, os ju í zes de di re i to,
ju í zes fe de ra is, de sem bar ga do res e mem bros dos Tri -
bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

  –  14  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

de 1999; 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

  –  15  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de
1999; 1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor José 
Ro ber to Arru da, que dis põe so bre o re ces so par la -
men tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

  –  16  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que a es co lha do
can di da to ao car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli -
ca será fe i ta me di an te pro ces so ele ti vo.

  –  17  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor João 
Alber to Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca den tre os in te gran tes de lis ta trí pli ce es co -
lhi da pe los mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te ele i ção.

  –  18
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002
(Vo ta ção no mi nal)  –  

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de 2002, ten do como
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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 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 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 vo -
ta ção trans fe ri da pra hoje.

  –  19  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car los Va la da -
res, que al te ra a re da ção do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção
Fe de ral (acres cen ta aos di re i tos so ci a is o di re i to à ali -
men ta ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, 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 Se bas tião Ro cha.

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 vo -
ta ção trans fe ri da pra hoje.

  –  20  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 52, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 52, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Re quião,
que acres cen ta in ci so e pa rá gra fo úni co ao art. 49 e
in ci so ao art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral (com pe -
tên ci as pri va ti vas do Con gres so Na ci o nal e da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca re la ti vos aos atos in ter na ci o -
na is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 861, 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 José Fo ga ça.

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 vo -
ta ção trans fe ri da pra hoje.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 21:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 56, DE 2001

Qu ar ta 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 56, de 2001, ten do como pri -
me i ra sig na tá ria a Se na do ra Ma ri na Sil va,
que al te ra o in ci so II do § 7º do art. 201 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para re gu la men tar a
apo sen ta do ria do ex tra ti vis ta ve ge tal, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 784, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor José
Edu ar do Du tra.

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 quar ta 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 (Edi son Lo bão) – Item 22:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 11, 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 11, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma u ro Mi ran da,
que al te ra a re da ção do § 2º do art. 201 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis por so bre o
va lor men sal má xi mo dos be ne fí ci os do re -
gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al, ten do

Pa re cer sob nº 782, 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 Wal deck Orne las, fa -
vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu -
ti vo), que apre sen ta.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da 
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 29 de ou tu -
bro pas sa do, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje.
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Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e da

Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo). (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 (Edi son Lo bão) – Item 23:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 1994

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 33, de 1994 (nº
350/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá -
dio e Te le vi são Inte gra 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 Cru ze i ro do Sul, Esta do 
do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.256, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Na bor Jú ni or.

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.
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 33, DE 1994

(Nº 350/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Rá dio e Te le vi são in te gra 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 Cru ze i -
ro do Sul, 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 29 de ju lho de 1992, que ou tor ga con -
ces são à Rá dio e Te le vi são Inte gra ção Ltda., para ex -
plo rar, pelo pra zo de 10 (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 Cru ze i ro do Sul, 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 24:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 1995

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 51, de 1995 (nº
349/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga à Rá dio e Te le vi -
são Inte gra ção Ltda. con ces são 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 Cru ze i ro do Sul, Esta -
do do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.257, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Na bor Jú ni or.

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.
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 51, DE 1995

(Nº 349/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga à Rá dio e
Te le vi são Inte gra ção Ltda, con ces são
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 Cru -
ze i ro do Sul, 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 29 de ju lho de 1992, que ou tor ga con -
ces são à Rá dio e Te le vi são Inte gra ção Ltda., para ex -
plo rar, pelo pra zo de 10 (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
tro pi cal na ci da de de Cru ze i ro do Sul, 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 25:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 309, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 309, de 2002 (nº
1.434/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
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que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Ouro Ver de a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ouro Ver de, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.078, 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.
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 309, DE 2002

(Nº 1.434/2001, 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 e Cul tu ral e Ouro Ver de 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ouro Ver de, 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 95, 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 e Cul tu ral de Ouro Ver de 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
Ouro Ver de, 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 26:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 314, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 314, de 2002 (nº
1.597/2002, 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 Cruz das Armas 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 João
Pes soa, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.079, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na.

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.
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 314, DE 2002

(Nº 1.697/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Co mu ni tá ria Cruz das Almas FM à exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de João Pes soa, 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 a Por -

ta ria nº 34, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Rá dio Co mu ni tá ria Cruz das Almas 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 João Pes soa,
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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 27:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 322, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 322, de 2002 (nº
1.501/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Pres ta do ra de Ser vi ços à Co mu ni da de Ibi a -
en se – ASPIA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ibiá, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.041, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

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.
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 322, DE 2002

(Nº 1.501/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Pres ta do ra de Ser vi ços à Co mu ni -
da de Ibi a en se – ASPIA, a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Ibiá, 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 798, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Pres ta do ra de ser vi ços à Co mu ni da de
Ibi a en se – ASPIA, 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 Ibiá, 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 28:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 323, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 323, de 2002 (nº
1.502/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Uni -
dos para a Co mu ni ca ção da Boa Nova em
Pan cas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pan cas, Esta do do
Espí ri to San to, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob
nº 997, de 2002, da Co mis são de Edu ca ção,
Re la tor: Se na dor Ri car do San tos.

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.
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 323, DE 2002 

(Nº 1.502/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Uni dos para a Co mu ni ca ção da Boa 
Nova em Pan cas a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pan cas, Esta do do 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 à Por -
ta ria nº 807, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Uni dos para a Co mu ni ca ção da Boa
Nova em Pan cas 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 Pan cas, 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 (Edi son Lo bão) – Item 29:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 324, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 324, de 2002 (nº
1.506/2001, 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 São João D’Aliança 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 João D’Aliança, Esta do de
Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.080, 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.
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 324, DE 2002

(Nº 1.506/2002, 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 São João D’Aliança
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 João D’Aliança,
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 92, 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 São João D’Aliança 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 
João D’Aliança, Esta do de Go iás.
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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 30:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 333, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 333, de 2002 (nº
1.590/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za o Cen tro So -
ci al e Co mu ni tá rio dos Mo ra do res de Pas tos 
Bons a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Pas tos Bons, Esta do 
do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.083, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil van Bor ges.

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.
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 333, DE 2002

(Nº 1.590/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Cen tro
So ci al e Co mu ni tá rio dos Mo ra do res de
Pas tos Bons a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pas tos
Bons, 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 que se re fe re a Por -
ta ria nº 334, de 25 de ju nho de 2001, que au to ri za a
Cen tro So ci al Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Pas tos 
Bons a exe cu tar, por três 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 Pas tos Bons, 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 (Edi son Lo bão) – Item 31:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 334, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 334, de 2002 (nº
1.610/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a ACIRCI –
Asso ci a ção Cul tu ral, Infor ma ti va, de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria de Ito ro ró – Ba hia a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ito ro ró, Esta do da Ba hia,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.043, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

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.
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 334, DE 2002

(Nº 1.610/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ACIRCI
– Asso ci a ção Cul tu ral, Infor ma ti va, de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ito ro ró –
Ba hia a exe cu tar ser vi ço 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 Ito ro ró, Esta do da
Ba hia.

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 80, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to -
ri za a ACIRCI – Asso ci a ção Cul tu ral, Infor ma ti va, de 
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ito ro ró – Ba hia 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
Ito ro ró, Esta do da Ba hia.

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) – Item 32:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 336, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 336, de 2002 (nº
1.302/2001, 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 Vi e i ren se – A.C.V. a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Mar ce li no Vi e i ra, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.044, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

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.
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 336, DE 2002

(Nº 1.302/2001, 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 Vi e i ren se – A.C.V. a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Mar ce li no Vi e i 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 753, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vi e i ren se – A.C.V. 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 a ci da de de Mar ce li no
Vi e i 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 (Edi son Lo bão) – Item 33:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 337, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 337, de 2002 (nº
1.305/2001, 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 Cul tu ral e Co mu ni tá ria Da -
nú zia Da ni el 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 Esca da,
Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.084, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Jor ge.

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.
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 337, DE 2002

(Nº 1.305/2001, 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 Cul tu ral e Co mu ni -
tá ria Da nú zia Da ni el le a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria a ci da de de
Esca da, Esta do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Ar. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 55, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
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 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 Esca da, 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 (Edi son Lo bão) – Item 34:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 415, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 415, de 2002 (nº
1.404/2001, 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 Ca mi nho Se gu ro de Be be dou ro 
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 be dou ro, Esta do de
São Pa u lo, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.108, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Su plicy.

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.
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 415, DE 2002

(Nº 1.404/2001, 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 Ca mi nho Se gu ro de
Be be dou ro 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 be -
dou ro, 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 que se re fe re a Por ta -

ria nº 672, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca mi nho Se gu ro de Be be -
dou ro 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 Be be dou ro, 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 35:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 443, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 443, de 2002 (nº
1.346/2001, 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 Hu ma i tá 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 po Mou rão, Esta do do Pa -
ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.181, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Oli vir Ga bar 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.
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 443, DE 2002

(Nº 1.346/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Hu ma i tá 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 po Mou rão, 
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 21 de de zem bro de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 12 de no vem bro de 1999, a
con ces são da Rá dio Hu ma i tá 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 Cam po Mou rão,
Esta do do Pa ra ná.

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 36:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 523, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 523, de 2002 (nº
1.527/2001, 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 Mam bo ré a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mam -
bo ré, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.187, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
Se na dor Ge ral do Althoff.

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.
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 523, DE 2002

(Nº 1.527/2001, 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 De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Mam bo rê a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Mam bo rê, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica au to ri za da o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 382, de 31 de ju nho de 2000, 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 Mam bo rê a exe cu tar, pro 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 Mam bo rê, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

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 à apre ci a ção do Re que ri men to nº
719, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Re so lu ção nº 57, de 2001.

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 ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, quin -
ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 720, de 2002, 
de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 57, 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.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, quin -
ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 721, de 2001, 
de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 92, 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.

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do
Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, quin -
ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia, nos ter mos da alí nea a, do in ci so II do § 1º do
art. 40 do Re gi men to Inter no, pro põe seja in di ca da a
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves para in te grar a de le -
ga ção bra si le i ra, como ob ser va do ra par la men tar, jun -
to à Orga ni za ção das Na ções Uni das, em Nova York.

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.
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, nos ter mos do art. 67 e se guin tes, com bi na do
com a alí nea a, do in ci so II do § 1º do art. 40 do Re gi -
men to Inter no, pro põe seja in di ca do os no mes do Se -
na dor José Ser ra, José Jor ge, Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Ge ral do Melo e Te o tô nio Vi le la Fi lho para in -
te grar a co mi ti va ofi ci al do Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, em sua vi a gem a Nova
York, oca sião em que Sua Exce lên cia es ta rá re ce -
ben do o prê mio PNUD de de sen vol vi men to hu ma no.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.

Se na do res João Alber to Sou za e Mo za ril do Ca val -
can ti 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. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mês de
de zem bro, co me mo ram-se dois im por tan tes even tos
em qua se to das as par tes do mun do: o Dia Inter na ci o -
nal dos Di re i tos Hu ma nos, no dia 10; e o Na tal, no dia
25. Ambos os even tos, sal va guar da das as suas ca -
rac te rís ti cas his tó ri cas, têm sua men sa gem cen tra da
no va lor da vida da pes soa hu ma na.

O Na tal é a pro cla ma ção des se va lor na pes soa
de uma cri an ça, fi lha de Deus, que nas ce na po bre za;
a po bre za como sím bo lo do li mi te da na tu re za do ser,
hu mi lha do pe los de fe i tos e pela mor te. O Na tal é o te i -
mo so gri to pela paz fi gu ra da na can du ra de um re -
cém-nas ci do. Uma pena que essa men sa gem es te ja
hoje pro fun da men te ofus ca da pelo mar ke ting do
con su mo. Uma pena que o es pí ri to de Na tal so bre voe
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as na ções e as cons ciên ci as ape nas du ran te os úl ti -
mos dias de cada ano. Har mo nia e paz na con vi vên -
cia das pes so as são uma ne ces si da de co ti di a na, ra -
di cal men te co ti di a na, mu i to lon ge de uma mera cor ri -
da para pre sen tes e do a ções – cal man tes da sen si bi -
li da de aflo ra da das cons ciên ci as.

O Dia Inter na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos é
acon te ci men to mais re cen te – ins ti tu í do em 1948 –
mas tam bém vol ta do para a lem bran ça e o cul ti vo da
vida. Sur giu em pur ra do por amar gas cir cuns tân ci as
de vi o lên cia e mor te, pela ne ces si da de de se pen sar
e se res pe i tar os va lo res fun da men ta is da exis tên cia;
sur giu para su pe rar pra xes his tó ri cas, cul tu ras re tró -
gra das, prá ti cas ina ce i tá ve is de uso da for ça para
man ter pri vi lé gi os, su pri mir di re i tos, cer ce ar li ber da -
des e si len ci ar vo zes.

Em 2002, 54 anos após a sua pro cla ma ção, mu -
i to mu dou a re a li da de em re la ção aos di re i tos hu ma -
nos, mas ain da con ti nu am acha ques ina ce i tá ve is,
pro fun dos, dis se mi na dos e pre sen tes em to dos os
se to res, quer es tru tu ra is, quer so ci a is, quer cul tu ra is.
É isso tão ver da de que, após a cri a ção do Dia Inter na -
ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos, fo ram tam bém ins ti tu í -
das a Con ven ção dos Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos, a Con -
ven ção dos Di re i tos Eco nô mi cos, So ci a is e Cul tu ra is,
a Con ven ção para a Eli mi na ção do Ra cis mo, a Con -
ven ção para a Eli mi na ção de To das as For mas de
Dis cri mi na ção da Mu lher, a Con ven ção dos Di re i tos
das Cri an ças. Enfim, uma ex tra or di ná ria abun dân cia
de ins tru men tos, dos qua is o Bra sil é sig na tá rio, to dos 
com a fi na li da de de cor ri gir prá ti cas, es ta be le cer
com por ta men tos no vos, edu car, for mar e apri mo rar
ci vi li za ções.

Em nos so País, gran des avan ços já fo ram fe i tos. 
Não me re fi ro ape nas à le gis la ção. De fato, é con sen -
so, por exem plo, que o Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te é ins ti tu to de “pri me i ro mun do”. Tam bém, na
con cre tu de de ações es pe cí fi cas, o Bra sil pro gre diu,
algo nada fá cil em face da his tó ria na ci o nal mar ca da
pelo “pa tri mo ni a lis mo ali a do a es ta men ta lis mo, que
fra gi li za ram o Esta do e se me a ram men ta li da de de
pri vi lé gi os, con tra o for ta le ci men to da ci da da nia”
(Pro fes so ra Ro se li Fis chmann, in Cor re io Bra zi li en -
se, 09 de de zem bro de 2002).

É im por tan te lem brar as con quis tas bra si le i ras
na área da as sis tên cia à sa ú de, à edu ca ção, do sa ne -
a men to bá si co, até com a fi na li da de de ti rar des sas vi -
tó ri as in cen ti vo re do bra do para avan çar com mais
pro fun di da de e atin gir to dos os se to res.

É pre ci so de ter e di mi nu ir o cres ci men to da vi o -
lên cia, seja a pra ti ca da por in fra to res e ban di dos, seja 
a vi o lên cia ins ti tu ci o nal, in fe liz men te ain da bas tan te

ati va. É pre ci so dis tri bu ir, agi li zar e “subs tan ci a li zar” a
jus ti ça. É pre ci so ba nir a prá ti ca da cor rup ção no tra to
das co i sas do Esta do. É pre ci so pro por ci o nar tre i na -
men to efi ci en te e cor re to às for ças que se ocu pam da
se gu ran ça pú bli ca. É pre ci so re ver ter a in jus ti ça do
tra ba lho es cra vo e in fan til uti li za do nos des vãos “es -
con di dos” do in te ri or do País. É pre ci so olhar com
com pe tên cia e pro fis si o na lis mo para os jo vens do
Bra sil.

Em re la ção aos jo vens bra si le i ros, Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a si tu a ção está a exi gir
ação ime di a ta do Po der Pú bli co e da so ci e da de como
um todo. Em ou tu bro úl ti mo, a UNESCO di vul gou os
da dos de uma pes qui sa fe i ta para de tec tar as ca u sas
que le vam os jo vens do Bra sil a se rem os prin ci pa is
pro mo to res e ví ti mas da vi o lên cia. Re ve lou a pes qui -
sa que, nas duas ma i o res ci da des do Bra sil, mais da
me ta de dos jo vens mor tos em 2001 fo ram as sas si na -
dos. No Rio de Ja ne i ro, 55 % das mor tes fo ram ho mi -
cí di os. Em São Pa u lo, 62 %. Em todo o Bra sil, cer ca
de 15 mil jo vens são mor tos, por ano.

A pes qui sa de tec ta ain da que 40% dos jo vens
bra si le i ros vi vem em con di ções de ab so lu ta po bre za.
O jo vem bra si le i ro não é ou vi do; não tem em pre go;
não tem aces so fá cil ao bom en si no; não tem la zer;
en tre ga-se ao con su mo de dro gas lí ci tas e ilí ci tas por -
que não tem ho ri zon te. Nes sas con di ções, não ca u sa
ne nhu ma es tra nhe za que, na pe ri fe ria, o em pre go, o
es por te e o la zer se jam fi nan ci a dos pelo trá fi co. Lá, o
es ta do são os ban di dos; os ban di dos cons tro em qua -
dras es por ti vas e pro mo vem ba i les “ex ci tan tes” – é o
la zer que cabe ao jo vem sem con di ções e “de si de a li -
za do”.

Essas, as con si de ra ções que jul guei por bem fa -
zer por oca sião da co me mo ra ção, dia 10 pró xi mo
pas sa do, do Dia Inter na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos.
Um gran de ca mi nho alon ga-se à fren te do Bra sil. Su -
pe rá vel, no en tan to, esse ca mi nho, com von ta de po lí -
ti ca, com pro mis so éti co e com pe tên cia téc ni ca. Te nho 
cer te za: es tes com pro mis sos da rão efe ti vi da de à
men sa gem do Na tal e do Dia Inter na ci o nal dos Di re i -
tos Hu ma nos du ran te to dos os dias do ano.

Mu i to obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar do
gran de es for ço que o Go ver no Fe de ral re a li zou nos
úl ti mos anos para su pe rar as gra ves de fi ciên ci as em
nos so sis te ma de sa ú de, os in di ca do res na ci o na is
con ti nu am re ve lan do qua dro dos mais pre o cu pan tes,
o que os fu tu ros di ri gen tes do País não po dem re le gar 
a se gun do pla no.
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O Re la tó rio Sa ú de no Mun do 2000 – Sis te mas
de Sa ú de – Me lho ran do o De sem pe nho, di vul ga do no 
fim do pri me i ro se mes tre do ano 2000, a Orga ni za ção 
Mun di al de Sa ú de (OMS) apre sen tou pela pri me i ra
vez uma aná li se com pa ra ti va do per fil dos ser vi ços de 
sa ú de ofe re ci dos em cen to e no ven ta e um pa í ses.

Na ava li a ção da OMS, a Fran ça li de ra va o ran -
king de me lhor qua li da de em ofer ta de sa ú de, apa re -
cen do como o país onde exis tia o mais ra zoá vel aten -
di men to e as me lho res con di ções em in fra-es tru tu ra e 
dis tri bu i ção es pa ci al des ses re cur sos, em fa vor do
con jun to de sua po pu la ção.

Por sua vez, quan do foi en fo ca do o caso do Bra -
sil, o re sul ta do po de ria ter sido bem me lhor. O Re la tó -
rio nos co lo cou em cen té si mo vi gé si mo quin to lu gar,
em po si ção in fe ri or a de so ci e da des pre cá ri as como
Ton ga, Iê men, Pa quis tão, Bu tão, Cabo Ver de e Se ne -
gal, para não ci tar ou tros pa í ses de igual in sig ni fi cân -
cia eco nô mi ca, po lí ti ca e so ci al no con tex to da co mu -
ni da de mun di al.

Para ex pli car me lhor os fun da men tos do es tu do, 
a OMS usou cin co cri té ri os para com por o ín di ce de
de sem pe nho dos sis te mas de sa ú de ana li sa dos.
Des sa ma ne i ra, fo ram ava li a dos: ní vel glo bal de sa ú -
de da po pu la ção, de si gual da des da sa ú de da po pu la -
ção, efi ciên cia do sis te ma de sa ú de, di fe ren ças des sa 
efi ciên cia de acor do com as clas ses so ci a is e di fe ren -
ças de gas tos com sa ú de en tre a po pu la ção.

Se gun do a OMS, o ín di ce de de sem pe nho ser -
ve jus ta men te para me dir o quan to cada país está
apro ve i tan do cor re ta men te os re cur sos de que dis -
põe para po der pro por ci o nar aos seus ha bi tan tes um
aten di men to dig no em sa ú de.

Des sa ma ne i ra, en tre os cen to e no ven ta e um
pa í ses es tu da dos, a Fran ça, que fi cou em pri me i ro lu -
gar, apa re ceu com um ín di ce de de sem pe nho igual a
0,994. No que se re fe riu ao Bra sil, o ín di ce foi de
0,573, bem aba i xo da mé dia ge ral que fi cou em tor no
de 0,656 e 0,653, po si ções ocu pa das res pec ti va men -
te por dois pa í ses bem mais po bres do que o nos so,
Pa na má e Re pú bli ca de Fiji.

Ape sar de tudo, o Re la tó rio de i xou uma pon ta
de es pe ran ça para to dos os que não con se gui ram
boa clas si fi ca ção, como foi o caso do Bra sil. 

Se gun do os téc ni cos que pre pa ra ram o do cu -
men to, em to dos os pa í ses ava li a dos exis tem am plas
pos si bi li da des para me lho rar o de sem pe nho do sis te -
ma de sa ú de. Para tal, bas ta uti li zar, de ma ne i ra cri te -
ri o sa, os re cur sos dis po ní ve is. To da via, para que isso
seja re al men te pos sí vel, é pre ci so de fi nir me tas cri a ti -
vas e pou co one ro sas em ma té ria de aten di men to em 

sa ú de; di mi nu ir a bu ro cra cia que di fi cul ta o fun ci o na -
men to do sis te ma, ma xi mi zar os re cur sos exis ten tes;
as se gu rar os me di ca men tos e as va ci nas ne ces sá ri -
as, para evi tar epi de mi as e ga ran tir a pre ven ção de
do en ças; ex pan dir as re des de sa ú de em fun ci o na -
men to com o re cru ta men to de pro fis si o na is que po de -
ri am mu i to bem, por meio da com pul so ri e da de, pres -
tar pelo me nos um ano de ser vi ço nas re giões mais
ca ren tes do País; in cen ti var e efe ti var a cri a ção de
cur sos de Me di ci na, pre fe ren ci al men te nas re giões
Nor te e Nor des te, com es tru tu ra cur ri cu lar vol ta da
para o aten di men to das de man das sa ni tá ri as e so ci a -
is; e, fi nal men te, am pli ar o uni ver so das cam pa nhas
so bre no ções bá si cas de hi gi e ne, que pre ci sam ser
per ma nen tes e le va das par ti cu lar men te pe los agen -
tes de sa ú de às po pu la ções mais ca ren tes.

Aliás, no que se re fe re a este úl ti mo as pec to,
con vém res sal tar a im por tân cia dos tra ba lhos que os
agen tes de sa ú de exe cu tam, so bre tu do nas re giões
mais po bres e mais dis tan tes do País, onde pres tam
ser vi ços ines ti má ve is como ori en ta do res, como aten -
den tes de pri me i ra hora, e mes mo como pres ta do res
de pri me i ros so cor ros em áre as onde o aten di men to
em sa ú de bá si ca é qua se ine xis ten te, como, por
exem plo, em mu i tos pon tos da Ama zô nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de mos de i xar de re co nhe cer que o nú me ro de equi -
pes do Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia (PSF), do Mi nis té -
rio da Sa ú de, ini ci a do em 1994, sal tou de 3.147, no fi -
nal de 1998, para 13.661, em ja ne i ro de 2002. De
acor do com da dos do Mi nis té rio da Sa ú de, até o fi nal
do ano, se rão qua se 48 mi lhões de pes so as aten di -
das, um nú me ro mu i to ex pres si vo. 

Na ava li a ção da equi pe de Go ver no que co or de -
na os pro gra mas de sa ú de des ti na dos ao aten di men -
to das po pu la ções mais ne ces si ta das, até o fi nal do
man da to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
cer ca de vin te mil equi pes do PSF es ta rão pron tas
para exer cer suas ati vi da des em todo o ter ri tó rio na ci -
o nal, e qua se 70 mi lhões de bra si le i ros po de rão ser
be ne fi ci a dos por essa ini ci a ti va no pró xi mo ano.

Se esse ob je ti vo for re al men te al can ça do, o atu -
al Go ver no de i xa rá aber to um ca mi nho im por tan te
em ma té ria de in te ri o ri za ção do aten di men to em sa ú -
de. Esses exem plos que aca ba mos de co men tar mos -
tram cla ra men te que, no caso bra si le i ro, uma po lí ti ca
de fi xa ção de pro fis si o na is de sa ú de por todo o in te ri -
or deve con ti nu ar como pri o ri da de. Sem dú vi da, tra -
ta-se de uma das ini ci a ti vas mais efi ci en tes para di na -
mi zar o sis te ma de sa ú de e ga ran tir, com cus tos re la -
ti va men te ba i xos, um bom aten di men to aos que re al -
men te pre ci sam.
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A área de sa ú de é a que mais re quer a co o pe ra -
ção da so ci e da de e do go ver no. Ape sar dos es for ços
que fo ram re a li za dos nos úl ti mos anos para me lho rar
o sis te ma como um todo, ex pan dir os seus ser vi ços e
le var boa as sis tên cia aos mais po bres, ain da exis tem
mu i tas de si gual da des que pre ci sam ser eli mi na das.
Para su pe rar es sas ca rên ci as, en tre mu i tas pro vi dên -
ci as, de ve mos lu tar para me lho rar a dis tri bu i ção das
uni da des hos pi ta la res, pro cu ran do des cen tra li zá-las
e vi san do igual men te a fa ci li tar o aces so aos seus
ser vi ços pe las ca ma das de ba i xa ren da. De ve mos
tam bém in cen ti var as ini ci a ti vas que vi sam a pro mo -
ver uma me lhor co o pe ra ção en tre se cre ta ri as es ta du -
a is e mu ni ci pa is de sa ú de. O sen ti do é o da efe ti va ção 
de um pla ne ja men to mais ra ci o nal e par ti ci pa ti vo, que 
te nha como prin ci pal ob je ti vo ajus tar os ser vi ços de
sa ú de à de man da, re du zin do a con cen tra ção de uni -
da des nos pó los me tro po li ta nos e pro mo ven do a ex -
pan são dos Sis te mas Inte gra dos de Sa ú de (SIS).

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, como já
vi mos, a gran de sa í da para o sis te ma de sa ú de bra si -
le i ro é dar pri o ri da de ao aten di men to uni ver sal. Nes sa 
di re ção, o PSF diz tudo. O seu su ces so deve-se a um
mé di co, um en fer me i ro, dois au xi li a res e seis agen tes
co mu ni tá ri os, que são res pon sá ve is pelo aten di men -
to di re to a 900 fa mí li as. 

Des de a sua cri a ção, o PSF vem pro vo can do
uma ver da de i ra trans for ma ção no aten di men to aos
mais po bres e no com ba te às cha ma das do en ças so -
ci a is. Por ou tro lado, no as pec to hu ma no, ou seja, na
re la ção en tre pro fis si o na is de sa ú de e co mu ni da de,
vale re gis tar a exis tên cia de uma per fe i ta in te gra ção.

Ape sar des ses re gis tros al ta men te po si ti vos, a
sa ú de co mu ni tá ria no Bra sil ain da tem mu i to ca mi nho
a per cor rer. Ne ces si ta de mais pro fis si o na is bem tre i -
na dos para as re giões mais des pro vi das, de mé di cos
ge ne ra lis tas que de vem ser for ma dos em cur sos de
Me di ci na de qua li da de, da cri a ção de es co las mé di -
cas em pon tos es tra té gi cos do Nor te e Nor des te, vol -
ta das para as po lí ti cas de in te ri o ri za ção da sa ú de, e
do apo io das au to ri da des mu ni ci pa is, que as su mem
gran de par ce la de res pon sa bi li da de no ge ren ci a men -
to dos di ver sos pro gra mas.

Gos ta ria de ter mi nar este pro nun ci a men to re -
lem bran do os dois as pec tos que con si de ro dos mais
im por tan tes para me lho rar o aten di men to de sa ú de
nos mu ni cí pi os mais atra sa dos do País. Em pri me i ro
lu gar, por meio da com pul so ri e da de, de sig nar pro fis -
si o na is qua li fi ca dos que pas sa ri am pelo me nos um
ano pres tan do as sis tên cia de sa ú de nes sas lo ca li da -
des. Em se gun do lu gar, in cen ti var a cri a ção de bons
cur sos de Me di ci na e das ou tras áre as de sa ú de nes -

ses es pa ços em que as ca rên ci as so ci a is são re al -
men te mar can tes.

Se con se guir mos cum prir no mé dio pra zo pelo
me nos es sas duas pro vi dên ci as ini ci a is, da re mos um
pas so im por tan te, para subs ti tu ir o apro fun da men to
de nos sas con tra di ções so ci a is pelo de sen vol vi men to 
hu ma no mais dig no.

Acre di to que es sas se rão sem dú vi da ta re fas
ina diá ve is para o pró xi mo go ver no.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 RESOLUÇÃO Nº 74, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,
nos ter mos do Re que ri men to nº 708, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 74, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nôm ci os como con clu são do Pa re cer nº
1.173, de 2002, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra),
que al te ra o in ci so VII do art. 2º da Re so lu ção nº 39,
de 2002, que “au to ri za a União a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va o Bra -
sil e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on
(JBIC) no va lor de até no ve cen tos e um mi lhões, cen -
to e de zes se te mil e ses sen ta e seis ie nes, de prin ci -
pal, des ti na da ao fi nan ci a men to de oi ten ta e cin co por 
cen to dos equi pa men tos a se rem ad qui ri dos pelo Mi -
nis té rio da Sa ú de para o Pro je to He mo diá li se, no âm -
bi to do Pro je to de Re for ço à Re or ga ni za ção do Sis te -
ma Úni co de Sa ú de (REFORSUS)”.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

  –  2  –  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 713, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 80, de 2002 (nº 2.173/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre as em pre sas de as se io e con -
ser va ção, ten do
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Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nº 1.195, de 2002, da
Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se -
na dor Ge ral do Althoff, e nº 1.196, de 2002, da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se na -
dor Gil ber to Mes tri nho.

  –  3  –  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 57, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia  – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 719, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 57, de 2001, de au to ria da Se na do ra Ma ri na
Sil va, que cria a Co mis são Per ma nen te de Le gis la ção 
Par ti ci pa ti va no Se na do Fe de ral, ten do

Pa re ce res sob nºs:
 – 1.200, 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 Osmar Dias,
fa vo rá vel; e

 – 1.200-A, de 2002, da Co mis são Di re to ra, Re -
la tor: Se na dor Edi son Lo bão, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 a 5-CDir.

  –  4  –  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia  – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 720, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 57, de 2002 (nº
2.238/2002, na Casa de ori gem), que in ti tui o Pro gra -
ma Per ma nen te de Com ba te à Seca – PROSECA.

(De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Assun tos So -
ci a is).

  –  5  –  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia  – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 721, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 92, de 2002 (nº 2.105/99, na Casa de
ori gem), que es ta be le ce pa râ me tros mí ni mos para
os Estu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal pre vis tos no §
4º do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.194, 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 Ma gui to Vi le la.

  –  6  –  

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 56, DE 2001

Qu in ta e úl ti ma 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
56, de 2001, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na -
do ra Ma ri na Sil va, que al te ra o in ci so II do § 7º do art.
201 da Cons ti tu i ção Fe de ral para re gu la men tar a
apo sen ta do ria do ex tra ti vis ta ve ge tal, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 784, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor José Edu ar do Du tra.

  –  7  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri -
car do San tos, que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção), ten -
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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 Osmar Dias.

  –  8  –  

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 11, 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 11, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
u ro Mi ran da, que al te ra a re da ção do § 2º do art. 201
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis por so bre o va lor
men sal má xi mo dos be ne fí ci os do re gi me ge ral de
pre vi dên cia so ci al, ten do

Pa re cer sob nº 782, 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
Wal deck Orne las, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que apre sen ta.

  –  9  –  

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni -
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá -
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ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do 

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002, 
das Co mis sões

 – Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

 – de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1 
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de su be men -
da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das nºs 2
a 4-Plen.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em
vir tu de da apro va ção pela Mesa do Re que ri men to nº
670, de 2002, de in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do
da Sa ú de, so bre o as sun to tra ta do no Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, a ma té ria
en con tra-se com sua tra mi ta ção so bres ta da, aguar -
dan do as in for ma ções so li ci ta das.

  –  10  –  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 90, de 2002 (nº 4.590/2001, na Casa de
ori gem), que dá ao Ae ro por to de Na ve gan tes, no
Esta do de San ta Ca ta ri na, a de no mi na ção de “Ae ro -
por to de Na ve gan tes  – Mi nis tro Vic tor Kon der”, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.154, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Althoff.

  –  11  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 119, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 119, de 2001 (nº 610/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da TVSBT – Ca nal 4 de São Pa u lo S/A
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer sob nº 680, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, fa vo rá vel,
com Emen da 1-CE, de re da ção, que apre sen ta.

  –  12  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 406, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 406, de 2001 (nº 1.071/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a

con ces são ou tor ga da à TV SBT – Ca nal 5 de Be lém
S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens (te le vi são) na ci da de de Be lém, Esta do do
Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 89, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio,
com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e
Tião Vi a na.

  –  13  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 99, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 99, de 2002 (nº 1.184/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à TVSBT  – Ca nal 3 de Nova
Fri bur go Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Nova Fri -
bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 640, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ger son Ca -
ma ta.

  –  14  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 315, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten -
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 970, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Lú cio
Alcân ta ra.

  –  15  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 458, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 458, de 2002 (nº 1.651/2002, 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 de Irmãos Be ne fi cen tes Cris -
tãos 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 Qu e i ma dos, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.183, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân -
di do.
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  –  16  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 510, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 510, de 2002 (nº 1.703/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Empre sa Cru ze i ren se de Te le co mu ni ca -
ções de Rá dio e TV 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 Cru ze i ro do Sul, Esta do do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.227, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na.

  –  17  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 546, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 546, de 2002 (nº 1.667/2002, 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 CSR  – Cen tral Sis te ma 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 qüên cia mo du la da na ci da de de
For mo sa, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.191, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

  –  18  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 548, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 548, de 2002 (nº 1.394/2001, 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 Edu ca ti va, Cul tu ral e Assis -
ten ci al Ismê nia Vit ta Reis para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pou so
Ale gre, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.192, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

  –  19  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 549, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 549, de 2002 (nº 1.746/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Ita Ondas S/C 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 Hi dro lân dia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.128, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

  –  20  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 550, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 550, de 2002 (nº 2.004/2002, 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 Cul tu ral Man ga be i ras para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Be tim, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.193, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

  –  21  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 552, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 552, de 2002 (nº 2.010/2002, 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 Ve ne za de Rá dio e TV Edu ca -
ti va, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens edu ca ti va na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.190, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ge ral -
do Cân di do.

  –  22  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 554, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 554, de 2002 (nº 1.974/2002, 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 Assis tên cia aos Ba ir ros de Pi tan gui
– ABAP 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 tan gui, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.152, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

  –  23  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 564, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 564, de 2002 (nº 1.749/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio For ta le za FM Ba u ru 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 Se bas tião do Pa ra í so,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.129, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ma u ro
Mi ran da.

  –  24  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 567, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 567, de 2002 (nº 1.850/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à ROBI – Rá dio e 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 Ma cha di nho
D’Oeste, Esta do de Ron dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.222, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

  –  25  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 568, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 568, de 2002 (nº 1.858/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção dos Co mu ni ca do res em Edu ca ção
Ambi en tal de Ron dô nia – ACEARON a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma cha -
di nho D’Oeste, Esta do de Ron dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.223, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

  –  26  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 569, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 569, de 2002 (nº 1.947/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Mar co Zero 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 Ma ca pá, Esta do de Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.224, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha.

  –  27  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 573, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 573, de 2002 (nº 1.801/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos 
– UNISINOS para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de 

sons e ima gens na ci da de de Novo Ham bur go, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.130, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer -
nan des.

  –  28  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 582, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 582, de 2002 (nº 2.235/2002, 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 Rá dio Co mu ni ca ções
Vale do Rio Jari (Rá dio Co mu ni tá ria Vale do Jari 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 La ran jal, Esta do do Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.186, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.

  –  29  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 583, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 583, de 2002 (nº 2.239/2002, 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 Ara gua ri a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fer -
re i ra Go mes, Esta do do Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.187, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.

  –  30  –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 640, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 640, de 2002 (nº 2.197/2002, 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 Edu ca ti va e Cul tu ral de
Eman nu el para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Pi ra po ra, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.193, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 21 ho ras e 39 
mi nu tos.) 

(OS 21785/02)

25514 Qu in ta-fe i ra 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    125DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  12 25515

DEZEMBRO 2002126    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



25516 Qu in ta-fe i ra 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

    127DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



GRUPO BRASILEIRO DA
 UNIÃO INTERPARLAMENTAR

Pu bli que-se, 4-12-02

CONVOCACÃO

Con vo co os se nho res fi li a dos ao Gru po Bra si le i -
ro da União Inter par la men tar, para re u nião a re a li -

zar-se no dia 2 de fe ve re i ro de 2003, das 9h às 10h,
na Se cre ta ria do Gru po bra si le i ro, sala 1909 do Ane -
xo I do Se na do Fe de ral, a fim de ele ger a Co mis são
De li be ra ti va para o pe río do de 2003 a 2006.

Bra sí lia, 14 de de zem bro de 2002. – Se na dor
José Jor ge.
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Ata da 147ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 12 de dezembro de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Car los Wil son, Mo za ril do Ca val can ti
 Ma gui to Vi le la, Le o mar Qu in ta ni lha e Arlin do Por to

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto -
nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – 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 – Car los Wil son – Ca sil do Mal -
da ner – 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 Be zer ra – Fer nan do Ri be i ro –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff
– Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gil ber to Mes -
tri nho – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son
Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car
– José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge
– José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca 
– Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pas -
to re – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ri na Sil va – 
Mar lu ce Pin to – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú -
ni or – Ney Su as su na – Oli vir Ga bar do – Osmar
Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet
– Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Sa -
tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro nal do Cu nha Lima –
Se bas tião Ro cha – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a -
na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling -
ton Ro ber to.

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 69
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 Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 353, DE 2002
(Nº 1.078/2002, na ori gem)

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

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 o dis pos to
no art. 62 da Lei Com ple men tar nº 80, de 12 de ja -
ne i ro de 1994, sub me to à con si de ra ção de Vos sas
Exce lên ci as o nome da Dou to ra Anne Eli sa beth
Nu nes de Oli ve i ra, para re con du ção ao car go de
De fen sor Pú bli co-Ge ral da União, com man da to de 
2 anos.

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 368-MJ

Bra sí lia, 9 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa men sa gem in di can do o nome
da Drª Anne Eli sa beth Nu nes de Oli ve i ra para re -
con du ção ao car go de De fen sor Pú bli co-Ge ral da
União, com man da to de 2 anos.

Res pe i to sa men te, – Pa u lo de Tar so Ra mos Ri -
be i ro, Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça.
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Avi so nº 1.385 – SAP/C. Ci vil

Em 11 de de zem bro de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo 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 da Dou to ra Anne Eli sa beth Nu nes de Oli ve i ra
para exer cer o car go de De fen sor Pú bli co-Ge ral da
União.

Aten ci o sa men te, – Sil va no Gi an ni, Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Inte ri no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -

de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994

Orga ni za a De fen so ria Pú bli ca da
União, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri -
os e pres cre ve nor mas ge ra is para sua
or ga ni za ção nos Esta dos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º A De fen so ria Pú bli ca da União tem por

che fe o De fen sor Pú bli co-Ge ral, no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, den tre in te gran tes da car re i ra
ma i o res de trin ta e cin co anos, após a apro va ção de
seu nome pela ma i o ria ab so lu ta dos mem bros do Se -
na do Fe de ral, para man da to de dois anos, per mi ti da
uma re con du ção, pre ce di da de nova apro va ção do
Se na do Fe de ral.

§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)

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

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

PROJETOS RECEBIDOS 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2002
(Nº 4.589/2001, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre os li mi tes e a de mar -
ca ção do Par que Na ci o nal de São Jo a -
quim, no Esta do de San ta Ca ta ri na, e es -
ta be le ce ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Par que Na ci o nal de São Jo a quim –

PNSJ, no Esta do de San ta Ca ta ri na, cri a do pelo
De cre to no 50.992, de 6 de ju lho de 1961, com
área de apro xi ma da men te trin ta e três mil hec ta -
res, será de mar ca do com a ob ser vân cia dos se -
guin tes li mi tes: “Par tin do da con fluên cia do rio Pe -
lo tas com o ar ro io Cam po Bom, tam bém de no mi -
na do ar ro io da Cos ta, jun to à an ti ga ca pe la de San -
ta Bár ba ra, na lo ca li da de do mes mo nome, Mu ni cí -
pio de Bom Jar dim da Ser ra, sobe por esse ar ro io
na di re ção Nor te, cer ca de sete qui lô me tros e qui -
nhen tos me tros, in fle xío nan do para No ro es te e se -
guin do aci den tes na tu ra is, pas sa por li mi tes en tre
os Mu ni ci pi os de Bom Jar dim da Ser ra e Uru bi ci,
che gan do ao pon to ex tre mo Les te-Oes te do Par -
que, si tu a do a Les te da Vila de Pe ri co. Des se pon -
to, con ti nu an do por aci den tes na tu ra is e se guin do
uma di re ção ge ral Nor des te, pa ra le la men te ao
gran de con tra – for te Oes te do mor ro da Igre ja, vai
en con trar a gran de es– car pa, onde ter mi na o li mi -
te Nor te do Par que. Des cen do da que la, na al tu ra
das ca be ce i ras do rio Bra ço Di re i to, se gue por aci -
den tes na tu ra is, con tor nan do o sopé da es car pa,
no Mu ni cí pio de Orle ans, até a al tu ra da ser ra do
Ora tó rio, onde se gue por uma li nha pa ra le la men te
ao gran de con tra for te, até gal gar no va men te a es -
car pa, nas cen te do ar ro io Cam po Bom, tam bém
de no mi na do ar ro io da Cos ta, no Mu ni cí pio de Bom
Jar dim da Ser ra. Des se pon to, se guin do pelo ci ta -
do ar ro io, cer ca de sete qui lô me tros e se te cen tos
me tros, até al can çar o rio Pe lo tas, jun to à an ti ga
ca pe la de San ta Bár ba ra, que cons ti tui o li mi te Sul
da área e fe cha as di vi sas do Par que”.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.589, DE 2001

Dis põe so bre os li mi tes e a de mar -
ca ção do Par que Na ci o nal de São Jo a -
quim, no Esta do de San ta Ca ta ri na e es -
ta be le ce ou tras pro vi dên ci as.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Par que Na ci o nal de São Jo a quim –

PNSJ, no Esta do de San ta Ca ta ri na, cri a do pelo De -
cre to nº 50.992, de 6 de ju lho de 1961, com área de
apro xi ma da men te 33.000ha (trin ta e três mil hec ta -
res), será de mar ca do com a ob ser vân cia dos se guin -
tes li mi tes: “Par tin do da con fluên cia do rio Pe lo tas
com o ar ro io Cam po Bom, tam bém de no mi na do ar ro -
io da Cos ta, jun to à an ti ga ca pe la de San ta Bár ba ra,
na lo ca li da de do mes mo nome, Mu ni cí pio de Bom
Jar dim da Ser ra, sobe por esse ar ro io na di re ção Nor -
te, cer ca de 7,5Km (sete qui lô me tros e qui nhen tos
me tros), in fle xi o nan do para No ro es te e se guin do aci -
den tes na tu ra is, pas sa por li mi tes en tre os Mu ni cí pi os 
de Bom Jar dim da Ser ra Uru bi ci, che gan do ao pon to
ex tre mo Les te-Oes te do Par que, si tu a do a Les te da
Vila de Pe ri có. Des se pon to, con ti nu an do por aci den -
tes na tu ra is e se guin do uma di re ção ge ral Nor des te,
pa ra le la men te ao gran de con tra for te Oes te do mor ro
da igre ja, vai en con trar a gran de es car pa, onde ter mi -
na o li mi te Nor te do Par que. Des cen do da que la, na al -
tu ra das ca be ce i ras do rio Bra ço Di re i to, se gue por
aci den tes na tu ra is, con tor nan do o sopé da es car pa,
no Mu ni cí pio de Orle ans, até a al tu ra da Ser ra do Ora -
tó rio, onde se gue por uma li nha pa ra le la men te ao
gran de con tra for te, até gal gar no va men te a es car pa,
nas cen te do ar ro io Cam po Bom, tam bém de no mi na -
do ar ro io da Cos ta, no Mu ni cí pio de Bom Jar dim da
Ser ra. Des se pon to, se guin do pelo ci ta do ar ro io, cer -
ca de 7,7km (sete qui lô me tros e se te cen tos me tros),
até al can çar o rio Pe lo tas, jun to à an ti ga ca pe la de
San ta Bár ba ra, que cons ti tui o li mi te Sul da área e fe -
cha as di vi sas do Par que”.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo pro ce de rá à de mar ca -
ção da área do Par que Na ci o nal de São Jo a quim e às
de sa pro pri a ções e in de ni za ções re fe ren tes à re gu la -
ri za ção fun diá ria da área, até o se gun do exer cí cio fi -
nan ce i ro se guin te ao da pu bli ca ção des ta lei.

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

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei cum pre duas fi na li da des.
A pri me i ra é a de ace le rar a im plan ta ção do Par -

que Na ci o nal de São Jo a quim, no Esta do de San ta
Ca ta ri na. Cri a do pelo De cre to Fe de ral nº 50.992, de 6
de ju lho de 1961, o Par que, pas sa dos qua se qua ren ta 
anos, até hoje não teve sua área de fi ni ti va men te de -
mar ca da, nem os pro pri e tá ri os das ter ras nele si tu a -
das fo ram in de ni za dos, nem me re ceu qual quer pro vi -
dên cia do Go ver no da União para sua con so li da ção.

A se gun da é de ca rá ter eco nô mi co e so ci al.
Com o pas sar do tem po,  par te da área do Par que
veio  com por a do Mu ni cí pio de Bom Jar dim da Ser ra
e, den tro dela, ga nhou ex pres são a co mu ni da de de
San ta Bár ba ra do So cor ro, cu jos mo ra do res, es ti mu -
la dos pe los go ver nos lo cal, do Esta do e da União ca -
pa ci ta ram-se para a pro du ção de car ne i ros e no vi -
lhas, no cam po da pe cuá ria; da maçã, no cam po da
fru ti cul tu ra de cli ma tem pe ra do; e, ain da, da ba ta ta in -
gle sa, no cam po da agri cul tu ra.

Essa ca pa ci ta ção ad qui ri da com o cor rer dos
anos in di ca ser te me rá rio de sa lo jar es ses pe que nos e 
mé di os pro du to res ru ra is de suas ter ras, em nada jus -
ti fi can do apor te de re cur sos pelo Go ver no da União
para tal fim, pois isso só irá con tri bu ir para os ma le fí ci -
os do êxo do ru ral.

De ou tra par te, a de mar ca ção da área do Par -
que, e de mar ca ção da área do Par que e sua con so li -
da ção não de vem ser pos ter ga das, para que o que
res ta das be le zas na tu ra is e do ecos sis te ma da que la
re gião da Ser ra Ge ral seja pre ser va do. Estão ali o pa -
tri mô nio na tu ral do Mor ro da Igre ja, da ser ra da Pe dra
Fu ra da, da Ser ra do Cor vo Bran co e da Cas ca ta do
Aven cal.

O do cu men to que faço ane xar à pre sen te pro po -
si ção, ela bo ra do pela Asso ci a ção San ta Bár ba ra do
So cor ro, con ta com o apo io da Fe de ra ção da Agri cul -
tu ra do Esta do de San ta Ca ta ri na e da Con fe de ra ção
Na ci o nal da Agri cul tu ra, e põe em evi dên cia a ne ces -
si da de de ser re de fi ni da a área do Par que Na ci o nal
de São Jo a quim, de acor do com a re a li da de de nos -
sos dias, para sua im ple men ta ção de fi ni ti va.

Bra sí lia, 3 de abril de 2001. – Antô nio Car los
Kon der Reis, De pu ta do Fe de ral.

LEGISLAÇÃO   FEDERAL

DECRETO Nº 50.921 – DE 6 DE JULHO DE 1961

Abre o cré di to es pe ci al de Cr$
150.000.000,00, para com ba te ao can cro
crí ti co e in de ni za ção de plan tas cí tri cas
des tru í das, e dá ou tras pro vi dên ci as.

DECRETO Nº 50.922 DE 6 DE JULHO DE 1961

Cria o Por que Na ci o nal de São Jo a -
quim (P.N.S.J.), no Esta do de San ta Ca ta -
ri na, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Fica cri a do, no Esta do de San ta Ca ta ri na, 
abran gen do ter ras dos mu ni cí pi os de São Jo a quim,
Uru bi ci, Bom Re ti ro e Orle ans, o Par que Na ci o nal de
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São Jo a quim (P. N. S J.), su bor di na do ao Ser vi ço flo -
res tal do Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

Art. 2º O Par que, ora cri a do, terá. a área apro xi -
ma da de 49.300 ha. e a se guin te li nha di vi só ria: Par -
tin do da Vila de Bom Jar dim da Ser ra, na con fluên cia
do rio Ca cho e i ri nha com o Pe lo tas, sobe por esse, na
di re ção nor te, cer ca de 21 kms, onde, in fle xi o nan do
para N .0. e se guin do aci den tes na tu ra is, pas sa por li -
mi tes en tre os mu ni cí pi os de São Jo a quim e Uru bi ci,
che gan do ao pon to ex tre mo les te-oes te do Par que,
si tu a do a E. da Vila de Pe rí có. Des se pon to, con ti nu -
an do por aci den tes na tu ra is e se guin do uma di re ção
ge ral NE., pa ra le la men te ao gran de con tra for te Oes te 
do Mor ro da Igre ja, vai en con trar a gran de es car pa,
onde ter mi na o li mi te Nor te do Par que. Des cen do da -
que la, na al tu ra das ca be ce i ras do rio Bra ço Di re i to,
se gue por aci den tes na tu ra is, con tor nan do o sopé da
es car pa, no mu ni cí pio de Orle ans, até a al tu ra da Ser -
ra do Ora tó rio, onde gal ga no va men te a es car pa, no
mu ni cí pio de São Jo a quim. Des se pon to, se guin do
pe los rios Qu in ze Dias e Ca cho e i ri nha, al can ça o rio
Pe lo tas, que cons ti tui o li mi te Sul da área e fe cha as
di vi sas do Par que.

Art. 3º As ter ras, flo ra, fa u na e be le zas na tu ra is,
cons ti tu ti vas do Par que, Inclu si ve pro pri e da des pú bli -
cas e par ti cu la res, por ele abran gi das, fi cam, des de
logo, su je i tas ao re gi me es ta be le ci do pelo Có di go
Flo res tal vi gen te.

Art. 4º A Admi nis tra ção do Par que Na ci o nal de
São Jo a quim e as ati vi da des a ele afe tas se rão exer -
ci das por téc ni cos e ser vi do res fe de ra is, lo ta dos no
Ser vi ço Flo res tal e, na fal ta des ses, por ou tros ser vi -
do res, em idên ti cas con di ções, per ten cen tes ao Qu a -
dro de Pes so al do Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

Art. 5º As des pe sas, a se rem re a li za das cora os
ser vi ços pre li mi na res de cri a ção e ins ta la ção do Par -
que Na ci o nal de São Jo a quim (P . N .S.J.), cor re rão à
con ta da ver ba pró pria exis ten te no or ça men to do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra para o cor ren te exer cí cio.

Art. 6º Fica o Mi nis té rio da Agri cul tu ra au to ri za -
do a pro mo ver en ten di men tos com as au to ri da des es -
ta du a is e mu ni ci pa is, com di ri gen tes de en ti da des pú -
bli cas e par ti cu la res, ob je ti van do do a ções e de sa pro -
pri a ções de áre as si tu a das no pe rí me tro do Par que.

Art. 7º O Mi nis té rio da Agri cul tu ra ba i xa rá, den tro
do pra zo de 60 dias, a. par tir da pu bli ca ção des te De -
cre to, o Re gi men to do Par que Na ci o nal e as ins tru ções 
que se fi ze rem ne ces sá ri as ao seu cum pri men to.

Art. 8º O pre sen te De cre to en tra rá em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em 
con trá rio.

DECRETO Nº 50.923 – DE 6 DE JULHO DE 1961

Cria, o Par que Na ci o nal do Rio de
Ja ne i ro, nu Esta do da Gu a na ba ra.

Art. 1º Fica cri a do, no Esta do da Gu a na ba ra, o
Par que Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro (PNRJ), su bor di na -
do ao Ser vi ço Flo res tal do Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

Art. 2º O PNRJ será cons ti tu í do pe las áre as das
flo res tas do do mí nio pú bli co da União, de no mi na das
Ti ju ca, Pa i ne i ras, Cor co va do, Gá vea Pe que na, Tra pi -
che i ro, Anda raí, Três Rios e Co van ca, atu al men te sob 
a ju ris di ção do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, por for ça do
dis pos to no De cre to-lei nº 3.889 (*)., de 5 de de zem -
bro de 1941.

Art. 3º As ter ras, flo ra, fa u na e be le zas na tu ra is
in te gran tes da área do Par que fi cam su je i tas ao re gi -
me es pe ci al es ta be le ci do pelo Có di go Flo res tal, ba i -
xa do com o De cre to nº 23.793, de 23 de fe ve re i ro de
1934.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 108, DE 2002
(Nº 7.015/02, na Casa de ori gem)

(de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos 

do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral)

Insti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal do
Dis tri to Fe de ral – FCDF, para aten der o
dis pos to no in ci so XIV do art. 21 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Fun do Cons ti tu ci o nal do

Dis tri to Fe de ral – FCDF, de na tu re za con tá bil, com a
fi na li da de de pro ver os re cur sos ne ces sá ri os à or ga -
ni za ção e ma nu ten ção da po li cia ci vil, da po li cia mi li -
tar e do cor po de bom be i ros mi li tar do Dis tri to Fe de -
ral, bem como as sis tên cia fi nan ce i ra para exe cu ção
de ser vi ços pú bli cos de sa ú de e edu ca ção, con for me
dis pos to no in ci so XIV do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

§ 1º As do ta ções do FCDF para a ma nu ten ção
da se gu ran ça pú bli ca e a as sis tên cia fi nan ce i ra para
a exe cu ção de ser vi ços pú bli cos de ve rão ser dis cri mi -
na das por ati vi da des es pe cí fi cas.

§ 2º A cri a ção de car gos, os re a jus tes ou van ta -
gens sa la ri a is ou qual quer ou tro tipo de be ne fi cio a
ser con ce di do aos ser vi do res e mi li ta res da po lí cia ci -
vil, da po lí cia mi li tar e do cor po de bom be i ros mi li tar
do Dis tri to Fe de ral se rão re a li za dos por lei fe de ral, e
seus efe i tos fi nan ce i ros de ve rão ser acres ci dos às
do ta ções do FCDF.

§ 3º As fo lhas de pa ga men tos da po lí cia ci vil, da
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po li cia mi li tar e do cor po de bom be i ros mi li tar do 
Dis tri to Fe de ral, cus te a das com re cur sos do Te sou ro
Na ci o nal, de ve rão ser pro ces sa das atra vés do sis te -
ma de ad mi nis tra ção de re cur sos hu ma nos do Go ver -
no Fe de ral, no pra zo má xi mo de cen to e oi ten ta dias,
con ta dos a par tir da pu bli ca ção des ta lei, sob pena de 
sus pen são ime di a ta da li be ra ção dos re cur sos fi nan -
ce i ros cor res pon den tes.

Art. 2º A par tir de 2003, in clu si ve, o apor te anu al
de re cur sos or ça men tá ri os des ti na dos ao FCDF será
de R$ 2.900.000.000,00 (dois bi lhões e no ve cen tos
mi lhões de re a is), cor ri gi do anu al men te pela va ri a ção 
da re ce i ta cor ren te lí qui da – RCL da União.

§ 1º Para efe i to do cál cu lo da va ri a ção de que
tra ta o ca put des te ar ti go, será con si de ra da a ra zão
en tre a RCL re a li za da:

I – no pe río do de doze me ses en cer ra do em ju -
nho do exer cí cio an te ri or ao do re pas se do apor te
anu al de re cur sos; e

II – no pe río do de doze me ses en cer ra do em ju -
nho do exer cí cio an te ri or ao re fe ri do no in ci so I.

§  2º O cál cu lo da RCL para efe i to da cor re ção
do va lor a ser apor ta do ao FCDF no ano de 2003 le va -
rá em con ta a ra zão en tre a re ce i ta acu mu la da re a li -
za da en tre ju lho de 2001 e ju nho de 2002, e a re ce i ta
acu mu la da re a li za da en tre ju lho de 2000 e ju nho de
2001.

Art. 3º Para os efe i tos do apor te de re cur sos ao
FCDF, se rão com pu ta das as do ta ções re fe ren tes à
ma nu ten ção da se gu ran ça pu bli ca e à as sis tên cia fi -
nan ce i ra para exe cu ção de ser vi ços pú bli cos, con sig -
na das à uni da de or ça men tá ria “73.105 – Go ver no do
Dis tri to Fe de ral – Re cur sos sob Su per vi são do Mi nis -
té rio da Fa zen da”.

Art. 4º Os re cur sos cor res pon den tes ao FCDF
se rão en tre gues ao GDF até o dia 5 de cada mês, a
par tir de ja ne i ro de 2003, à ra zão de du o dé ci mos.

Art. 5º Fica cri a do o Co mi tê de Acom pa nha men -
to e Con tro le So ci al – CACS, com a se guin te com po -
si ção:

I – um re pre sen tan te do Po der Exe cu ti vo do
GDF;

II – um re pre sen tan te da Câ ma ra Le gis la ti va;
III – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da;
IV – um re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co do

Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os;
V – três re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil, vin -

cu la dos a en ti da des de clas se, as so ci a ções, con se -
lhos pro fis si o na is e ou tras ins ti tu i ções de cada uma
das áre as da se gu ran ça, sa ú de e edu ca ção.

§ 1º O man da to de cada re pre sen tan te é de dois 
anos, ve da da a re con du ção.

§ 2º Com pe te ao Go ver na dor do DF a no me a -
ção dos mem bros do CACS, in di ca dos por cada um
dos res pec ti vos ór gãos e en ti da des.

§ 3º Pe las ati vi da des exer ci das no CAOS, seus
mem bros não se rão re mu ne ra dos.

§ 4º A Pre si dên cia ca be rá ao re pre sen tan te da
Câ ma ra Le gis la ti va do DF.

§ 5º o CAOS será ins ta la do den tro de no má xi -
mo trin ta dias da pu bli ca ção des ta Lei.

Art. 6º Com pe te ao CAOS:
I – fis ca li zar as trans fe rên ci as e as apli ca ções

dos re cur sos do FCDF, ten do aces so a qua is quer do -
cu men tos e in for ma ções so bre ele;

II – dar am pla pu bli ci da de, em for ma com pre en -
sí vel para a so ci e da de, das con clu sões de seus tra ba -
lhos;

III – ma ni fes tar-se pu bli ca men te so bre a ges tão
do Fun do, ofe re cen do su ges tões e re co men dan do
pro vi dên ci as às au to ri da des res pon sá ve is;

IV – dis por so bre sua or ga ni za ção e fun ci o na -
men to.

Art. 7º As des pe sas de pes so al e en car gos so ci -
a is efe tu a das com re cur sos do FCDF não se rão com -
pu ta das para efe i to do dis pos to no art. 169 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 12 de de zem bro de
2002. – Aé cio Ne ves.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, e de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 109, DE 2002 – COMPLEMENTAR

(Nº 349/02-Com ple men tar, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re -
pú bli ca)  Alte ra as Leis Com ple men ta res
nºs 87, de 13 de se tem bro de 1996, e 102,
de 11 de ju lho de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 31 da Lei Com ple men tar nº 87, de

13 de se tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com as se -
guin tes al te ra ções:

“Art. 31. Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de
2003 a 2006, a União en tre ga rá men sal -
men te re cur sos aos Esta dos e seus Mu ni cí -
pi os, obe de ci dos os mon tan tes, os cri té ri os,
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os pra zos e as de ma is con di ções fi xa das no 
Ane xo des ta Lei Com ple men tar.

§ 1º Do mon tan te de re cur sos que
cou ber a cada Esta do, a União en tre ga rá,
di re ta men te:

..............................................................
§ 2º Para aten der ao dis pos to no ca -

put, os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal se rão
pro ve ni en tes:

..............................................................
§ 3º A en tre ga dos re cur sos a cada

uni da de fe de ra da, na for ma e con di ções
de ta lha das no Ane xo, es pe ci al men te no
seu item 3, será sa tis fe i ta, pri me i ro, para
efe i to de pa ga men to ou com pen sa ção da
di vi da da res pec ti va uni da de, in clu si ve de
sua ad mi nis tra ção in di re ta, ven ci da e não
paga jun to à União, bem como para o res -
sar ci men to à União de des pe sas de cor ren -
tes de even tu a is ga ran ti as hon ra das de
ope ra ções de cré di to ex ter nas. O sal do re -
ma nes cen te, se hou ver, será cre di ta do em 
mo e da eor ren te.

§ 4º A en tre ga dos re cur sos a cada
uni da de fe de ra da, na for ma e con di ções de -
ta lha das no Ane xo, su bor di na-se à exis tên -
cia de dis po ni bi li da des or ça men tá ri as con -
sig na das a essa fi na li da de na res pec ti va Lei 
Orça men tá ria Anu al da União, in clu si ve
even tu a is cré di tos adi ci o na is.

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

Art. 2º O Ane xo da Lei Com ple men tar nº 87, de 
13 de se tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a re -
da ção do Ane xo des ta Lei Com ple men tar.

Art. 3º Os va lo res de en tre ga cor res pon den tes
aos pe río dos de com pe tên cia dos me ses de no vem -
bro e de zem bro de 1999, men ci o na dos no art. 3º da
Lei Com ple men tar nº 102, de 11 de ju lho de 2000,
que não te nham sido uti li za dos nas con di ções pre vis -
tas nos §§ 3º e 4º do re fe ri do ar ti go, se rão re pas sa dos 
pela União aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os em ja -
ne i ro e fe ve re i ro de 2003, res pec ti va men te.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res de en tre ga men ci o -
na dos no ca put es ta rão con ti dos no mon tan te li mi te
pre vis to no Ane xo para o exer cí cio de 2003.

Art. 4º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir de
1º de ja ne i ro de 2003.

Art. 5º Re vo ga-se o § 4ºA do art. 31 da Lei Com -
ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996.

ANEXO

1. A en tre ga de re cur sos a que se re fe re o art. 31 

da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, será re a li za da da se guin te for ma:

1.1. a União en tre ga rá aos Esta dos e aos
seus Mu ni cí pi os, no exer cí cio fi nan ce i ro de 2003, o 

va lor de até R$3.900.000.000,00 (três bi lhões e
no ve cen tos mi lhões de re a is), des de que res pe i ta -

da a do ta ção con sig na da da Lei Orça men tá ria
Anu al da União de 2003 e even tu a is cré di tos adi ci -
o na is;

1.2. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2004 a
2006, a União en tre ga rá aos Esta dos e aos seus
Mu ni cí pi os os mon tan tes con sig na dos a essa fi na -
li da de nas cor res pon den tes Leis Orça men tá ri as

Anu a is da União;
1.3. a cada mês, o va lor a ser en tre gue aos

Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os cor res pon de rá ao
mon tan te do sal do or ça men tá rio exis ten te no dia
1º, di vi di do pelo nú me ro dê me ses re ma nes cen tes
no ano;

1.3.1. nos me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro de 2003,
o sal do or ça men tá rio, para efe i to do cál cu lo da par ce -
la per ten cen te a cada Esta do e a seus Mu ni cí pi os, se -
gun do os co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção de -
fi ni dos no item 1.5 des te Ane xo, cor res pon de rá ao

mon tan te re ma nes cen te após a de du ção dos va lo res
de en tre ga men ci o na dos no art. 3º des ta Lei Com ple -
men tar;

1.3.1.1. nes ses me ses, a par ce la per ten cen te

aos Esta dos que fi ze rem jus ao dis pos to no art. 3º

des ta Lei Com ple men tar cor res pon de rá ao so ma tó rio 
dos mon tan tes de ri va dos da apli ca ção do re fe ri do ar -
ti go e dos co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção de -
fi ni dos no item 1.5 des te Ane xo.

1.3.2. no mês de de zem bro, o va lor de en tre ga cor -
res pon de rá ao sal do or ça men tá rio exis ten te no dia 15.

1.4. Os re cur sos se rão en tre gues aos Esta dos e 
aos seus res pec ti vos Mu ni cí pi os no úl ti mo dia útil de
cada mês.

1.5. A par ce la per ten cen te a cada Esta do, in clu í -
das as par ce las de seus Mu ni cí pi os, será pro por ci o -

nal aos se guin tes co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci -
pa ção:
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2. Ca be rá ao Mi nis té rio da Fa zen da apu rar o
mon tan te men sal a ser en tre gue aos Esta dos e aos
seus Mu ni cí pi os.

2.1. O Mi nis té rio da Fa zen da pu bli ca rá no Diá rio 
Ofi ci al da União, até cin co dias úte is an tes da data
pre vis ta para a efe ti va en tre ga dos re cur sos, o re sul -
ta do do cál cu lo do mon tan te a ser en tre gue aos Esta -
dos e aos seus Mu ni cí pi os, o qual, jun ta men te com o
de ta lha men to da me mó ria de cál cu lo, será re me ti do,
no mes mo pra zo, ao Tri bu nal de Con tas da União.

2.2. Do mon tan te dos re cur sos que cabe a cada
Es ta do, a União en tre ga rá, di re ta men te ao pró prio
Esta do, se ten ta e cin co por cen to, e aos seus Mu ni cí -
pi os, vin te e cin co por cen to, dis tri bu í dos se gun do os
mes mos cri té ri os de ra te io apli ca dos às par ce las de
re ce i ta que lhes ca bem do ICMS.

2.3. Antes do ini cio de cada exer cí cio fi nan ce i ro,
o Esta do co mu ni ca rá ao Mi nis té rio da Fa zen da os co -
e fi ci en tes de par ti ci pa ção dos res pec ti vos Mu ni cí pi os
no ra te io da par ce la do IOMS a se rem apli ca dos no
cor res pon den te exer cí cio, ob ser va do o se guin te:

2.3.1. o atra so na co mu ni ca ção dos co e fi ci en tes 
acar re ta rá a sus pen são da trans fe rên cia dos re cur -
sos ao Es ta do e aos res pec ti vos Mu ni cí pi os até que
seja re gu la ri za da a en tre ga das in for ma ções;

2.3.1.1. os re cur sos em atra so e os do mês em
que ocor rer o for ne ci men to das in for ma ções se rão
en tre gues no úl ti mo dia útil do mês se guin te à re gu la -
ri za ção, se esta ocor rer após o dé ci mo quin to dia;
caso con trá rio, a en tre ga dos re cur sos ocor re rá no úl -
ti mo dia útil do pró prio mês da re gu la ri za ção.

3. A for ma de en tre ga dos re cur sos a cada Esta do
e a cada Mu ni cí pio ob ser va rá o dis pos to nes te item.

3.1. Para efe i to de en tre ga dos re cur sos à uni da de 
fe de ra da e por uma das duas for mas pre vis tas no su bi -

tem 3.3 se rão obri ga to ri a men te con si de ra dos, pela or -
dem e até o mon tan te to tal da en tre ga apu ra do no res -
pec ti vo pe río do, os va lo res das se guin tes dÍvi das:

3.1.1. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela 
uni da de fe de ra da ven ci das e não pa gas, com pu ta das 
pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as da ad -
mi nis tra ção in di re ta;

3.1.2. con tra í das pela uni da de fe de ra da com ga -
ran tia da União, in clu si ve dí vi da ex ter na, ven ci das e
não pa gas, sem pre com pu ta das ini ci al men te as da
ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as da ad mi nis -
tra ção in di re ta;

3.1.3. con tra í das pela uni da de fe de ra da jun to
aos de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral, di re ta e
in di re ta, ven ci das e não pa gas, sem pre com pu ta das
ini ci al men te as da ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or -
men te as da ad mi nis tra ção in di re ta.

3.2. Para efe i to do dis pos to no su bi tem 3.1.3, ato 
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral po de rá au to ri zar:

3.2.1. a in clu são, como mais unia op ção para
efe i to da en tre ga dos re cur sos, e na or dem que de ter -
mi nar, do va lor cor res pon den te a tí tu lo da res pec ti va
uni da de fe de ra da na car te i ra da União, in clu si ve en -
tes de sua ad mi nis tra ção in di re ta, pri me i ro re la ti va -
men te aos va lo res ven ci dos e não pa gos e, de po is,
aos vin cen dos no mês se guin te àque le em que se rão
en tre gues os re cur sos;

3.2.2. a sus pen são tem po rá ria da de du ção de
dí vi da com pre en di da pelo su bi tem 3.1.3, quan do não
es ti ve rem dis po ní ve is, no pra zo de vi do, as ne ces sá ri -
as in for ma ções.

3.3. Os re cur sos a se rem en tre gues men sal -
men te à uni da de fe de ra da, equi va len tes ao mon tan te
das dí vi das apu ra do na for ma do su bi tem 3.1, e do
an te ri or, se rão sa tis fe i tos pela União por uma das se -
guin tes for mas:

3.3.1. en tre ga de obri ga ções do Te sou ro Na ci o -
nal, de sé rie es pe ci al, ina li e ná ve is, com ven ci men to
não in fe ri or a dez anos, re mu ne ra dos por taxa igual
ao cus to mé dio das di vi das da res pec ti va uni da de fe -
de ra da jun to ao Te sou ro Na ci o nal, com po der li be ra -
tó rio para pa ga men to das re fe ri das dí vi das; ou

3.3.2. cor res pon den te com pen sa ção.
3.4. Os re cur sos a se rem en tre gues men sal -

men te à uni da de fe de ra da equi va len tes à di fe ren ça
po si ti va en tre o va lor to tal que lhe cabe e o va lor da di -
vi da apu ra da nos ter mos dos su bi tens 3.1 e 3.2, e li -
qui da da na for ma do su bi tem an te ri or, se rão sa tis fe i -
tos por meio de cré di to, em mo e da cor ren te, à con ta
ban cá ria do be ne fi ciá rio.

4. As re fe rên ci as des te Ane xo fe i tas aos
Esta dos en ten dem-se tam bém fe i tas ao Dis tri to
Fe de ral.
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PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR ORIGINAL,
 Nº 349, DE 2002

Alte ra as Leis Com ple men ta res nºs
87, de 13 de se tem bro de 1996, e 102, de
11 de ju lho de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 31 da Lei Com ple men tar nº 87, de

13 de se tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com as se -
guin tes al te ra ções:

“Art. 31. Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de
2003 a 2006, a União en tre ga ra men sal -
men te re cur sos aos Esta dos e seus Mu ni cí -
pi os, obe de ci dos os mon tan tes, os cri té ri os,
os pra zos e as de ma is con di ções fi xa das no 
Ane xo des ta Lei Com ple men tar.

§ 1º Do mon tan te de re cur sos que
cou ber a cada Esta do, a União en tre ga ra,
di re ta men te:

..............................................................
§ 2º Para aten der ao dis pos to no ca -

put, os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal se rão
pro ve ni en tes:

..............................................................
§ 3º A en tre ga dos re cur sos a cada

uni da de fe de ra da, na for ma e con di ções
de ta lha das no Ane xo, es pe ci al men te no
seu item 3, será sa tis fe i ta, pri me i ro, para
efe i to de pa ga men to ou com pen sa ção da
dí vi da da res pec ti va uni da de, in clu si ve de
sua ad mi nis tra ção in di re ta, ven ci da e não
paga jun to à União, bem como para o res -
sar ci men to à União de des pe sas de cor ren -
tes de even tu a is ga ran ti as hon ra das de
ope ra ções de cré di to ex ter nas. O sal do re -
ma nes cen te, se hou ver, será cre di ta do em 
mo e da cor ren te.

§ 4º A en tre ga dos re cur sos a cada
uni da de fe de ra da, na for ma e con di ções de -
ta lha das no Ane xo, su bor di na-se à exis tên -
cia de dis po ni bi li da des or ça men tá ri as con -
sig na das a essa fi na li da de na res pec ti va Lei 
Orça men tá ria Anu al da União, in clu si ve
even tu a is cré di tos adi ci o na is.

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

Art. 2º O Ane xo da Lei Com ple men tar nº 87, de 
1996, pas sa a vi go rar com a re da ção do Ane xo des -
ta Lei Com ple men tar.

Art. 3º Os va lo res de en tre ga cor res pon den tes
aos pe río dos de com pe tên cia dos me ses de no vem -

bro e de zem bro de 1999, men ci o na dos no art. 3º da
Lei Com ple men tar nº 102, de 11 de ju lho de 2000,
que não te nham sido uti li za dos nas con di ções pre vis -
tas nos §§ 3º e 4º do re fe ri do ar ti go, se rão re pas sa dos 
pela União aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os em ja -
ne i ro e fe ve re i ro de 2003, res pec ti va men te.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res de en tre ga men ci o -
na dos no ca put es ta rão con ti dos no mon tan te li mi te
pre vis to no Ane xo para o exer cí cio de 2003.

Art. 4º Re vo ga-se o § 4º-A do art. 31 da Lei Com -
ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996.

Art. 5º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir de
1º de ja ne i ro de 2003.

ANEXO

1. A en tre ga de re cur sos a que se re fe re o art. 31 
da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, será re a li za da da se guin te for ma:

1.1. a União en tre ga rá aos Esta dos e aos seus
Mu ni cí pi os, no exer cí cio fi nan ce i ro de 2003, o va lor
de até R$3.900.000.000,00 (três bi lhões e no ve cen -
tos mi lhões de re a is), des de que res pe i ta da a do ta -
ção con sig na da da Lei Orça men tá ria Anu al da União
de 2003 e even tu a is cré di tos adi ci o na is;

1.2. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2004 a 2006,
a União en tre ga rá aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os 
os mon tan tes con sig na dos a essa fi na li da de nas cor -
res pon den tes Leis Orça men tá ri as Anu a is da União;

1.3. a cada mês, o va lor a ser en tre gue aos Esta -
dos e aos seus Mu ni cí pi os cor res pon de rá ao mon tan -
te do sal do or ça men tá rio exis ten te no dia 1º, di vi di do
pelo nú me ro de me ses re ma nes cen tes no ano;

1.3.1. nos me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro de 2003,
o sal do or ça men tá rio, para efe i to do cál cu lo da par ce -
la per ten cen te a cada Esta do e a seus Mu ni cí pi os, se -
gun do os co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção de -
fi ni dos no item 1.5 des te Ane xo, cor res pon de rá ao
mon tan te re ma nes cen te após a de du ção dos va lo res
de en tre ga men ci o na dos no art. 3º des ta Lei Com ple -
men tar;

1.3.1.1. nes ses me ses, a par ce la per ten cen te
aos Esta dos que fi ze rem jus ao dis pos to no art. 3º
des ta Lei Com ple men tar cor res pon de rá ao so ma tó rio 
dos mon tan tes de ri va dos da apli ca ção do re fe ri do ar -
ti go e dos co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção de -
fi ni dos no item 1.5 des te Ane xo.

1.3.2. no mês de de zem bro, o va lor de en tre ga
cor res pon de rá ao sal do or ça men tá rio exis ten te no dia 
15.
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1.4. Os re cur sos se rão en tre gues aos Esta dos e 
aos seus res pec ti vos Mu ni cí pi os, no úl ti mo dia útil de
cada mês.

1.5. A par ce la per ten cen te a cada Esta do, in clu í -
das as par ce las de seus Mu ni cí pi os, será pro por ci o -
nal aos se guin tes co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci -
pa ção:

2. Ca be rá ao Mi nis té rio da Fa zen da apu rar o
mon tan te men sal a ser en tre gue aos Esta dos e aos
seus Mu ni cí pi os.

2.1. O Mi nis té rio da Fa zen da pu bli ca rá no Diá rio 
Ofi ci al da União, até cin co dias úte is an tes da data
pre vis ta para a efe ti va en tre ga dos re cur sos, o re sul -
ta do do cál cu lo do mon tan te a ser en tre gue aos Esta -
dos e aos seus Mu ni cí pi os, o qual, jun ta men te com o
de ta lha men to da me mó ria de cál cu lo, será re me ti do,
no mes mo pra zo, ao Tri bu nal de Con tas da União.

2.2. Do mon tan te dos re cur sos que cabe a cada
Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te ao pró prio
Esta do, se ten ta e cin co por cen to, e aos seus Mu ni cí -
pi os, vin te e cin co por cen to, dis tri bu í dos se gun do os
mes mos cri té ri os de ra te io apli ca dos às par ce las de
re ce i ta que lhes ca bem do ICMS.

2.3. Antes do iní cio de cada exer cí cio fi nan ce i ro,
o Esta do co mu ni ca rá ao Mi nis té rio da Fa zen da os co -
e fi ci en tes de par ti ci pa ção dos res pec ti vos Mu ni cí pi os
no ra te io da par ce la do ICMS a se rem apli ca dos no
cor res pon den te exer cí cio, ob ser va do o se guin te:

2.3.1. o atra so na co mu ni ca ção dos co e fi ci en tes 
acar re ta rá a sus pen são da trans fe rên cia dos re cur -
sos ao Esta do e aos res pec ti vos Mu ni cí pi os até que
seja re gu la ri za da a en tre ga das in for ma ções;

2.3.1.1. os re cur sos em atra so e os do mês em
que ocor rer o for ne ci men to das in for ma ções se rão

en tre gues no úl ti mo dia útil do mês se guin te à re gu la -
ri za ção, se esta ocor rer após o dé ci mo quin to dia;
caso con trá rio, a en tre ga dos re cur sos ocor re rá no úl -
ti mo dia útil do pró prio mês da re gu la ri za ção.

3. A for ma de en tre ga dos re cur sos a cada Esta -
do e a cada Mu ni cí pio ob ser va rá o dis pos to nes te
item.

3.1. Para efe i to de en tre ga dos re cur sos à uni da -
de fe de ra da e por uma das duas for mas pre vis tas no
su bi tem 3.3 se rão obri ga to ri a men te con si de ra dos, pela
or dem e até o mon tan te to tal da en tre ga apu ra do no
res pec ti vo pe río do, os va lo res das se guin tes dí vi das:

3.1.1. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela 
uni da de fe de ra da ven ci das e não pa gas, com pu ta das 
pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as da ad -
mi nis tra ção in di re ta;

3.1.2. con tra í das pela uni da de fe de ra da com ga -
ran tia da União, in clu si ve dí vi da ex ter na, ven ci das e
não pa gas, sem pre com pu ta das ini ci al men te as da
ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as da ad mi nis -
tra ção in di re ta;

3.1.3. con tra í das pela uni da de fe de ra da jun to
aos de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral, di re ta e
in di re ta, ven ci das e não pa gas, sem pre com pu ta das
ini ci al men te as da ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or -
men te as da ad mi nis tra ção in di re ta.

3.2. Para efe i to do dis pos to no su bi tem 3.1.3, ato 
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral po de rá au to ri zar:

3.2.1. a in clu são, como mais uma op ção para
efe i to da en tre ga dos re cur sos, e na or dem que de ter -
mi nar, do va lor cor res pon den te a tí tu lo da res pec ti va
uni da de fe de ra da na car te i ra da União, in clu si ve en -
tes de sua ad mi nis tra ção in di re ta, pri me i ro re la ti va -
men te aos va lo res ven ci dos e não pa gos e, de po is,
aos vin cen dos no mês se guin te àque le em que se rão
en tre gues os re cur sos;

3.2.2. a sus pen são tem po rá ria da de du ção de
dí vi da com pre en di da pelo su bi tem 3.1.3, quan do não
es ti ve rem dis po ní ve is, no pra zo de vi do, as ne ces sá ri -
as in for ma ções.

3.3. Os re cur sos a se rem en tre gues men sal -
men te à uni da de fe de ra da, equi va len tes ao mon tan te
das dí vi das apu ra do na for ma do su bi tem 3.1, e do
an te ri or, se rão sa tis fe i tos pela União por uma das se -
guin tes for mas:

3.3.1. en tre ga de obri ga ções do Te sou ro Na ci o -
nal, de sé rie es pe ci al, ina li e ná ve is, com ven ci men to
não in fe ri or a dez anos, re mu ne ra dos por taxa igual
ao cus to mé dio das dí vi das da res pec ti va uni da de fe -
de ra da jun to ao Te sou ro Na ci o nal, com po der li be ra -
tó rio para pa ga men to das re fe ri das dí vi das; ou
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3.3.2. cor res pon den te com pen sa ção.
3.4. Os re cur sos a se rem en tre gues men sal -

men te à uni da de fe de ra da equi va len tes à di fe ren ça
po si ti va en tre o va lor to tal que lhe cabe e o va lor da dí -
vi da apu ra da nos ter mos dos su bi tens 3.1 e 3.2, e li -
qui da da na for ma do su bi tem an te ri or, se rão sa tis fe i -
tos por meio de cré di to, em mo e da cor ren te, à con ta
ban cá ria do be ne fi ciá rio.

4. As re fe rên ci as des te Ane xo fe i tas aos Esta -
dos en ten dem-se tam bém fe i tas ao Dis tri to Fe de ral.

MENSAGEM Nº 1.062, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci -
as o tex to do pro je to de lei com ple men tar que “al te ra
as Leis Com ple men ta res nºs 87, de 13 de se tem bro
de 1996, e 102, de 11 de ju lho de 2000.”

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MF 301 EM PL ALT LC 87-1996 LC 102-2000

Em 4 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to de Lei Com -
ple men tar que ob je ti va al te rar dis po si ti vos da Lei Com -
ple men tar n2 87, de 13 de se tem bro de 1996, que “Dis -
põe so bre o im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral
so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as
e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta -
du al e in ter mu ni ci pal de mer ca do ri as e de co mu ni ca -
ção, e dó ou tras pro vi dên ci as” e da Lei Com ple men tar
nº 102, de 11 de ju lho de 2000, que pro mo veu mo di fi -
ca ções na re fe ri da Lei Com ple men tar.

2. As dis po si ções le ga is ora apre sen ta das têm o 
ob je ti vo de pror ro gar o pra zo de vi gên cia do fun do or -
ça men tá rio, ins ti tu í do pela Lei Com ple men tar nº 102,
de 2000. Esse fun do subs ti tu iu, du ran te os anos de
2000 a 2002. o me ca nis mo do se gu ro-re ce i ta pre vis to 
na re da ção ori gi nal do Ane xo da Lei Com ple men tar nº 
87, de 1996.

3. A atu al le gis la ção pre vê, a par tir de 2003, o
re to mo da me to do lo gia do se gu ro-re ce i ta. Entre tan to, 
tal re tor no pro vo ca ria gran des trans tor nos às fi nan -
ças dos Esta dos e seus Mu ni cí pi os, pois além de ces -
sar a trans fe rên cia dos re cur sos a di ver sas Uni da des
da Fe de ra ção, o flu xo dos re pas ses po de ria tor nar-se
des con tí nuo, ten do em vis ta que os cál cu los dos
mon tan tes dos re pas ses de pen dem do de sem pe nho
da ar re ca da ção do ICMS, da ar re ca da ção dos tri bu -

tos da União e ou tras va riá ve is. A pror ro ga ção do fun -
do or ça men tá rio, nos ter mos pro pos tos, evi ta ria o sur -
gi men to des ses pro ble mas.

4. Com a ado ção da me di da aci ma, en ten de mos 
es tar pre ser van do o gran de avan ço pro mo vi do pela
Lei Com ple men tar nº 87, de 1996, na le gis la ção do
ICMS, além de con tem plar um dos prin ci pa is te mas
de dis cus são en tre a União e os Esta dos.

5. A pro pos ta em ques tão aten de o dis pos to na
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, uma vez que a des -
pe sa fu tu ra só será re a li za da na me di da em que a Lei
Orça men tá ria Anua] da União, in clu si ve even tu a is
cré di tos adi ci o na is que ve nham a ser apro va dos, con -
sig ne os re cur sos ne ces sá ri os para a pror ro ga ção do
fun do. Para o exer cí cio de 2003, a pro pos ta or ça men -
tá ria já con si de ra re cur sos no mon tan te de R$1.852.4 
bi lhão para o res sar ci men to aos es ta dos, que de ve -
rão ser des ti na dos ao fun do or ça men tá rio.

6. São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
nos le vam a pro por a Vos sa Exce lên cia o en ca mi nha -
men to da pre sen te pro pos ta de Pro je to de Lei Com -
ple men tar para apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, Pe dro Sam pa io Ma lan , Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da  – Gu i lher me Co mes
Dias, Mi nis tro de Esta do de Pla ne ja men to, Orça men -
to e Ges tão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o im pos to dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri -
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên -
ci as. (LEI KANDIR)

....................................................................................
Art. 31. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2.002, in clu -

si ve, a União en tre ga rá men sal men te re cur sos aos
Esta dos e seus Mu ni cí pi os, obe de ci dos os li mi tes, os
cri té ri os, os pra zos e as de ma is con di ções fi xa dos no
Ane xo des ta Lei Com ple men tar, com base no pro du to
da ar re ca da ção es ta du al efe ti va men te re a li za da do
im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de
mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans -
por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção
no pe río do ju lho de 1995 a ju nho de 1996, in clu si ve.
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§ 1º Do mon tan te de re cur sos que cou ber a
cada Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te:

I – se ten ta e cin co por cen to ao pró prio Esta do; e
II – vin te e cin co por cen to aos res pec ti vos Mu ni -

cí pi os, de acor do com os cri té ri os pre vis tos no pa rá -
gra fo úni co do art. 158 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º Para aten der ao dis pos to no ca put, os re -
cur sos do Te sou ro Na ci o nal se rão pro ve ni en tes:

I – da emis são de tí tu los de sua res pon sa bi li da -
de, fi can do au to ri za da, des de já, a in clu são nas leis
or ça men tá ri as anu a is de es ti ma ti va de re ce i ta de cor -
ren te des sas emis sões, bem como de do ta ção até os
mon tan tes anu a is pre vis tos no Ane xo, não se apli can -
do nes te caso, des de que aten di das as con di ções e
os li mi tes glo ba is fi xa dos pelo Se na do Fe de ral, qua is -
quer res tri ções ao acrés ci mo que acar re ta rá no en di -
vi da men to da União;

II – de ou tras fon tes de re cur sos.
§ 3º A en tre ga dos re cur sos a cada Uni da de Fe -

de ra da, na for ma e con di ções de ta lha das no Ane xo,
es pe ci al men te no seu item 9, será sa tis fe i ta, pri me i ro, 
para efe i to de pa ga men to ou com pen sa ção da dí vi da
da res pec ti va Uni da de, in clu si ve de sua ad mi nis tra -
ção in di re ta, ven ci da e não paga ou vin cen da no mês
se guin te àque le em que for efe ti va da a en tre ga, jun to
ao Te sou ro Na ci o nal e aos de ma is en tes da ad mi nis -
tra ção fe de ral. O sal do re ma nes cen te, se hou ver, será 
cre di ta do em mo e da cor ren te.

§ 4º O pra zo de fi ni do no ca put po de rá ser es ten -
di do até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2006, in clu si ve, nas
si tu a ções ex cep ci o na is pre vis tas no su bi tem 2.1. do
Ane xo.

§ 5º Para efe i to da apu ra ção de que tra ta o art.
4º da Lei Com ple men tar nº 65, de 15 de abril de 1991, 
será con si de ra do o va lor das res pec ti vas ex por ta ções 
de pro du tos in dus tri a li za dos, in clu si ve de semi-ela bo -
ra dos, não sub me ti das a in ci dên cia do im pos to so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so -
bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du -
al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção em 31 de ju lho
de 1996.

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

ANEXO
(LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE

SETEMBRO DE 1996)

1. A União en tre ga rá re cur sos aos Esta dos e
seus Mu ni cí pi os, aten di dos li mi tes, cri té ri os, pra zos e
de ma is con di ções fi xa dos nes te Ane xo, com base no
pro du to da ar re ca da ção do im pos to es ta du al so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so -

bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du -
al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção (ICMS), efe ti va -
men te re a li za da no pe río do ju lho de 1995 a ju nho de
1996, in clu si ve.

1.1. Do mon tan te dos re cur sos que cabe a cada
Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te:

1.1.1. ao pró prio Esta do, 75% (se ten ta e cin co
por cen to);

1.1.2. aos seus Mu ni cí pi os, 25% (vin te e cin co
por cen to), dis tri bu í dos se gun do os mes mos cri té ri os
de ra te io apli ca dos às par ce las de re ce i ta que lhes
ca bem do ICMS.

2. A en tre ga dos re cur sos, apu ra da nos ter mos
des te Ane xo, será efe tu a da até o exer cí cio fi nan ce i ro
de 2.002, in clu si ve.

2.1. Excep ci o nal men te, o pra zo po de rá ser es -
ten di do no caso de Esta do cuja ra zão en tre o res pec -
ti vo va lor pre vis to da en tre ga anu al de re cur sos
(VPE), apli ca do a par tir do exer cí cio de 1998, fi xa do
no su bi tem 5.8.2. e su je i to a re vi são nos ter mos do su -
bi tem 5.8.3., e o pro du to de sua ar re ca da ção de ICMS 
en tre ju lho de 1995 a ju nho de 1996, am bos ex pres -
sos a pre ços mé di os des te pe río do, seja:

2.1.1. su pe ri o ra 0,10 (dez cen té si mos) e in fe ri or
ou igual a 0,12 (doze cen té si mos), até o exer cí cio fi -
nan ce i ro de 2.003, in clu si ve;

2.1.2. su pe ri or a 0,12 (doze cen té si mos) e in fe ri -
or ou igual a 0,14 (qua tor ze cen té si mos), até o exer cí -
cio fi nan ce i ro de 2.004, in clu si ve;

2.1.3. su pe ri or a 0,14 (qua tor ze cen té si mos) e
in fe ri or ou igual a 0,16 (de zes se is cen té si mos), até o
exer cí cio fi nan ce i ro de 2.005, in clu si ve;

2.1.4. su pe ri or a 0,16 (de zes se is cen té si mos),
até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2.006, in clu si ve.

2.2. Fica au to ri za da, des de já, a ade qua ção do
dis pos to nas leis das di re tri zes or ça men tá ri as da
União para os exer cí ci os fi nan ce i ros de 1996 e de
1997, no que cou ber, para que se jam fi nan ci a das e
aten di das as des pe sas da União ne ces sá ri as ao
aten di men to do dis pos to no art. 31 des ta Lei Com ple -
men tar, ob ser va dos os li mi tes e con di ções fi xa dos
nes te Ane xo.

2.3. O Po der Exe cu ti vo Fe de ral en vi a rá ao Con -
gres so Na ci o nal, no pra zo de até cin co dias após pu -
bli ca da esta Lei Com ple men tar, pro je to de lei de aber -
tu ra de cré di to es pe ci al para aten der as des pe sas
com o adi an ta men to de que tra ta o item 4 e os de ma is 
re cur sos a se rem en tre gues ain da no exer cí cio fi nan -
ce i ro de 1996.

3. A pe ri o di ci da de da en tre ga dos re cur sos é
men sal.
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3.1. A apu ra ção do mon tan te dos re cur sos a se -
rem en tre gues será fe i ta men sal men te. Pe río do de
com pe tên cia é o mês da apu ra ção.

3.2. A en tre ga de re cur sos a cada Uni da de Fe -
de ra da será efe tu a da até o fi nal do se gun do mês sub -
se qüen te ao pe río do de com pe tên cia.

3.3. O pri me i ro pe río do de com pe tên cia é o mês
em que for pu bli ca da esta Lei Com ple men tar.

4. Até trin ta dias após a data da pu bli ca ção des -
ta Lei Com ple men tar, a União en tre ga rá ao con jun to
dos Esta dos, a tí tu lo de adi an ta men to, o mon tan te de
R$ 500.000.000,00 (qui nhen tos mi lhões de re a is),
pro por ci o nal men te aos res pec ti vos va lo res pre vis tos
da en tre ga anu al de re cur sos (VPE), fi xa dos no su bi -
tem 5.8.1. para apli ca ção no exer cí cio fi nan ce i ro de
1996.

4.1. Do va lor do adi an ta men to que cabe a cada
Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te, 75% (se ten ta 
e cin co por cen to) ao pró prio Esta do e 25% (vin te e
cin co por cen to) aos seus Mu ni cí pi os, nos ter mos do
su bi tem 1.1.

4.2. Nos pri me i ros doze pe río dos de com pe tên -
cia, será des con ta do dos re cur sos a se rem en tre gues 
men sal men te a cada Esta do e a cada Mu ni cí pio, an -
tes de apli ca do o dis pos to no item 9, um doze avos do
res pec ti vo va lor do adi an ta men to, atu a li za do pela va -
ri a ção do Índi ce Ge ral de Pre ços, con ce i to Dis po ni bi -
li da de Inter na, até o mês do pe río do de com pe tên cia.
Even tu al sal do re ma nes cen te será de du zi do, in te gral -
men te, dos re cur sos a se rem en tre gues a Uni da de
Fe de ra da no pe río do ou pe río dos de com pe tên cia
ime di a ta men te se guin tes, até que seja anu la do.

5. A cada pe río do de com pe tên cia, o va lor a ser
en tre gue ao Esta do (VE), que in clui a par ce la de seus 
Mu ni cí pi os, será apu ra do da se guin te for ma:

VE = (ICMS{SF1]b x P x A) – ICMSr
N
su je i to a:VE<VME,
sen do: VME=VPE x P x A x T
12
5.1. VE é o va lor apu ra do da en tre ga, re fe ren te a 

cada pe río do de com pe tên cia.
5.2. ICMSb é o pro du to da ar re ca da ção do

ICMS no pe río do base, este in di ca do pelo subs cri to b, 
ob ser va do que:

5.2.1. nos pri me i ros doze pe río dos de com pe -
tên cia, o pe río do base é:

5.2.1.1. no pri me i ro pe río do de com pe tên cia, o
mes mo mês do pe río do ju lho de 1995 a ju nho de
1996;

5.2.1.2. a par tir do se gun do pe río do de com pe -
tên cia, igual ao pe río do base an te ri or acres ci do do
mês se guin te do pe río do ju lho de 1995 a ju nho de
1996, sen do que, no pe río do de com pe tên cia ime di a -
ta men te se guin te àque le em que o mês de ju nho de
1996 es ti ver con ti do no pe río do base, será in clu í do o
mês de ju lho de 1995;

5.2.2. a par tir do dé ci mo ter ce i ro pe río do de
com pe tên cia, o pe río do base é ju lho de 1995 a ju nho
de 1996.

5.3. P é o fa tor de atu a li za ção, igual à ra zão en -
tre o ín di ce de pre ços mé dio do pe río do de re fe rên cia
e o ín di ce de pre ços mé dio do pe río do base, ado tan -
do-se o Índi ce Ge ral de Pre ços, con ce i to Dis po ni bi li -
da de Inter na (IGP-DI), apu ra do pela Fun da ção Ge tú -
lio Var gas, ou, na sua au sên cia, ou tro ín di ce de pre -
ços de ca rá ter na ci o nal.

5.4. A é o fa tor de am pli a ção, que será igual a
1,03 (um in te i ro e três cen té si mos) nos exer cí ci os fi -
nan ce i ros de 1996 e 1997 e, nos exer cí ci os fi nan ce i ros
se guin tes, igual ao va lor apu ra do da se guin te for ma:

A= C x E
5.4.1. C é o fa tor de cres ci men to, igual a:
5.4.1.1. no exer cí cio fi nan ce i ro de 1998, 1,0506

(um in te i ro e qui nhen tos e seis dé ci mos de mi lé si mo);
5.4.1.2. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1999 e se -

guin tes, 1,0716 (um in te i ro e se te cen tos e de zes se is
dé ci mos de mi lé si mo);

5.4.2. E é o fa tor de efi ciên cia re la ti va, igual a:
E = 1 + DR
ou
E = 1 + DU,
o que for ma i or
5.4.2.1. DR é uma me di da do de sem pe nho da

ar re ca da ção re la ti va men te ao dos de ma is Esta dos,
cujo va lor será o re sul tan te da apli ca ção da se guin te
fór mu la:

ICMS/UFv ICMS/BRv
ICMS/UFp ICMS/BRp
5.4.2.2. DU é uma me di da do de sem pe nho da

ar re ca da ção re la ti va men te ao da União, cujo va lor
será o re sul tan te da apli ca ção da se guin te fór mu la:

ICMS/UFv ATU/UFv
ICMS/UFp ATU/UFp
5.4.2.3. ICMS/UF é o pro du to da ar re ca da ção

de ICMS do Esta do;
5.4.2.4. ICMS/BR é o pro du to da ar re ca da ção

de ICMS do con jun to dos de ma is Esta dos;
5.4.2.5. ATU/UF é o pro du to da ar re ca da ção da

União no Esta do, abran gen do as re ce i tas tri bu tá ria e
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de con tri bu i ções, in clu si ve as vin cu la das à se gu ri da -
de so ci al, e ex clu í das as re ce i tas do im pos to so bre
ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro e, quan do in ci -
den tes so bre ins ti tu i ções fi nan ce i ras, do im pos to de
ren da so bre pes so as ju rí di cas e da con tri bu i ção so ci -
al so bre o lu cro lí qui do, bem como do im pos to de ren -
da re ti do na fon te so bre ren di men tos de ca pi tal e re -
mes sas para o ex te ri or, da con tri bu i ção pro vi só ria so -
bre mo vi men ta ção fi nan ce i ra e de ou tros tri bu tos de
ca rá ter pro vi só rio que ve nham a ser ins ti tu í dos;

5.4.2.6. o pe río do de ava li a ção, in di ca do pelo
subs cri to v, é:

5.4.2.6.1. no pe río do de com pe tên cia ja ne i ro de
1998, o pró prio mês;

5.4.2.6.2. nos de ma is pe río dos de com pe tên cia
do exer cí cio de 1998, igual ao pe río do de ava li a ção
ime di a ta men te an te ri or acres ci do do mês sub se -
qüen te;

5.4.2.6.3. a par tir do exer cí cio de 1999, igual ao
pe río do de com pe tên cia acres ci do dos onze me ses
ime di a ta men te an te ri o res;

5.4.2.7. o pe río do pa drão para a com pa ra ção,
in di ca do pelo subs cri top, é aque le for ma do pe los
mes mos me ses que com põem o pe río do de ava li a -
ção, um ano an tes des te úl ti mo;

5.4.2.8. os va lo res re la ti vos ao pe río do pa drão
para com pa ra ção (ICMS/UFp, ICMS/BRp e ATU/UFp) 
se rão atu a li za dos para pre ços mé di os do pe río do de
ava li a ção, pela va ri a ção do ín di ce Ge ral de Pre ços,
con ce i to Dis po ni bi li da de Inter na, da Fun da ção Ge tú -
lio Var gas, ou, na sua au sên cia, por ou tro ín di ce de
pre ços de ca rá ter na ci o nal.

5.5. ICMSr é o pro du to da ar re ca da ção do ICMS
no pe río do de re fe rên cia, in di ca do pelo subs cri tor, ob -
ser va do que:

5.5.1. nos pri me i ros doze pe río dos de com pe -
tên cia, o pe río do de re fe rên cia é:

5.5.1.1. no pri me i ro pe río do de com pe tên cia, o
mes mo mês;

5.5.1.2. a par tir do se gun do pe río do de com pe -
tên cia, igual ao pe río do de re fe rên cia ime di a ta men te
an te ri or acres ci do do mês se guin te;

5.5.2. a par tir do dé ci mo ter ce i ro pe río do de
com pe tên cia, o pe río do de re fe rên cia é igual ao pe río -
do de com pe tên cia acres ci do dos onze me ses ime di -
a ta men te an te ri o res.

5.6. T é o fa tor de tran si ção, cujo va lor é igual:
5.6.1.a 1 (um) nos exer cí ci os fi nan ce i ros de

1996,1997 e 1998;
5.6.2. a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 0,775

(se te cen tos e se ten ta e cin co mi lé si mos), 0,625 (se is -

cen tos e vin te e cin co mi lé si mos), 0,450 (qua tro cen -
tos e cin qüen ta mi lé si mos), res pec ti va men te, nos
exer cí ci os fi nan ce i ros de 1999, 2000, 2001 e 2002,
res sal va dos os ca sos dos Esta dos en qua dra dos no
dis pos to:

5.6.2.1. no su bi tem 2.1.1., em que o va lor é igual 
a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 0,775 (se te cen tos e
se ten ta e cin co mi lé si mos), 0,625 (se is cen tos e vin te
e cin co mi lé si mos), 0,450 (qua tro cen tos e cin qüen ta
mi lé si mos) e 1/6 (um sex to), res pec ti va men te, nos
exer cí ci os de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003;

5.6.2.2. no su bi tem 2.1.2., em que o va lor é igual 
a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 0,775 (se te cen tos e
se ten ta e cin co mi lé si mos), 0,625 (se is cen tos e vin te
e cin co mi lé si mos), 0,450 (qua tro cen tos e cin qüen ta
mi lé si mos), 2/7 (dois sé ti mos) e 1/7 (um sé ti mo), res -
pec ti va men te, nos exer cí ci os de 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004;

5.6.2.3. no su bi tem 2.1.3., em que o va lor é igual 
a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 0,775 (se te cen tos e
se ten ta e cin co mi lé si mos), 5/8 (cin co oi ta vos), 4/8
(qua tro oi ta vos), 3/8 (três oi ta vos), 2/8 (dois oi ta vos) e
1/8 (um oi ta vo), res pec ti va men te, nos exer cí ci os de
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005;

5.6.2.4. no su bi tem 2.1.4., caso em que o va lor é 
igual a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 7/9 (sete no -
nos), 6/9 (seis no nos), 5/9 (cin co no nos), 4/9 (qua tro
no nos), 3/9 (três no nos), 2/9 (dois no nos) e 1/9 (um
nono), res pec ti va men te, nos exer cí ci os de 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

5.7. N é o nú me ro de me ses que com põem o pe -
río do de re fe rên cia.

5.8. VME é o va lor má xi mo da en tre ga de re cur -
sos a cada Esta do, in clu í da a par ce la de seus Mu ni cí -
pi os, re sul tan te da mul ti pli ca ção do va lor pre vis to da
en tre ga anu al de cada Esta do (VPE), di vi di do por
doze, pe los va lo res dos fa to res de atu a li za ção (P),
am pli a ção (A) e tran si ção (T), aten di do o se guin te:

5.8.1. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1996 e
1997, o va lor pre vis to da en tre ga anu al de re cur sos
(VPE), ex pres so a pre ços mé di os do pe río do ju lho de
1995 a ju nho de 1996, ao con jun to das Uni da des Fe -
de ra das, é igual a R$3.600.000.000,00 (três bi lhões e 
se is cen tos mi lhões de re a is), e o de cada Esta do, in -
clu í das as par ce las de seus Mu ni cí pi os, é:

Acre R$5.331.274,73
Ala go as R$48.598.880,81
Ama pá R$20.719.213,10
Ama zo nas R$34.023.345,57
Ba hia R$129.014.673,83
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Ce a rá R$66.400.645,01
Dis tri to Fe de ral R$47.432.892,61
Espí ri to San to R$148.862.799,15
Go iás R$73.335.579,92
Ma ra nhão R$59.783.744,19
Mato Gros so R$82.804.150,57
Mato Gros so do Sul R$ 62.528.891,22
Mi nas Ge ra is R$432.956.072,19
Pará R$158.924.710,50
Pa ra í ba R$16.818.496,99
Pa ra ná R$352.141.201,59
Per nam bu co R$81.223.637,38
Pi a uí R$14.593.845,83
Rio Gran de do Nor te R$21.213.050,05
Rio Gran de do Sul R$313.652.856,27
Rio de Ja ne i ro R$291.799.979,19
Ron dô nia R$14.608.957,22
Ro ra i ma R$2.237.772,73
San ta Ca ta ri na R$116.297.618,94
São Pa u lo R$985.414.322,57
Ser gi pe R$14.670.108,64
To can tins R$4.611.279,20;

5.8.2. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1998 e se -
guin tes, o va lor pre vis to da en tre ga anu al de re cur sos
(VPE), ex pres so a pre ços mé di os do pe río do ju lho de
1995 a ju nho de 1996, ao con jun to das Uni da des Fe -
de ra das, é igual a R$4.400.000.000,00 (qua tro bi -
lhões e qua tro cen tos mi lhões de re a is), e o de cada
Esta do, in clu í das as par ce las de seus Mu ni cí pi os, é:

Acre R$5.972.742,49
Ala go as R$53.413.686,32
Ama pá R$21.516.418,81
Ama zo nas R$50.234.403,21
Ba hia R$165.826.967,44
Ce a rá R$82.950.622,96
Dis tri to Fe de ral R$58.559.486,64
Espí ri to San to R$169.650.089,02
Go iás R$93.108.148,77
Ma ra nhão R$65.646.646,51
Mato Gros so R$93.328.929,22
Mato Gros so do Sul R$71.501.907,89
Mi nas Ge ra is R$509.553.128,12
Pará R$169.977.837,01
Pa ra í ba R$23.041.487,41
Pa ra ná R$394.411.651,45
Per nam bu co R$101.621.401,92
Pi a uí R$18.568.105,75

Rio Gran de do Nor te R$26.396.605,37
Rio Gran de do Sul R$372.052.391,48
Rio de Ja ne i ro R$368.969.789,87
Ron dô nia R$17.881.807,93
Ro ra i ma R$2.872.885,44
San ta Ca ta ri na R$144.198.422,18
São Pa u lo R$1.293.240.592,06
Ser gi pe R$19.101.069,13
To can tins R$6.402.775,60;

5.8.3. o va lor pre vis to da en tre ga anu al de re cur -
sos (VPE) de cada Esta do, fi xa do no su bi tem an te ri or, 
será re vis to com base nos re sul ta dos de apu ra ção es -
pe ci al a ser re a li za da pelo CONFAZ, con jun ta men te
com os Mi nis té ri os da Fa zen da e do Pla ne ja men to e
Orça men to, que ava li a rá o im pac to efe ti vo dos cré di -
tos re la ti vos a bens de uso e con su mo pró prio do es -
ta be le ci men to, con ce di dos a par tir da que le exer cí cio,
so bre o pro du to da ar re ca da ção do ICMS no pri me i ro
se mes tre de 1998, ob ser va do o se guin te:

5.8.3.1. para efe i to da apu ra ção nos pe río dos de 
com pe tên cia de fe ve re i ro a agos to de 1998, o VPE
cor res pon den te ao exer cí cio fi nan ce i ro de 1998 será
tem po ra ri a men te ele va do em 30% (trin ta por cen to);

5.8.3.2. as re du ções de re ce i tas ve ri fi ca das pela 
apu ra ção es pe ci al se rão com pa ra das ao pro du to da
ar re ca da ção efe ti va de ICMS do mes mo pe río do e os
per cen tu a is de re du ção apli ca dos à re ce i ta do im pos -
to no pe río do ju lho de 1995 a ju nho de 1996, ob ten -
do-se va lo res que se rão acres ci dos ao VPE de cada
Esta do, re la ti vo aos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1996 e
1997, fi xa do no su bi tem 5.8.1.;

5.8.3.3. o re sul ta do do cál cu lo pre vis to no su bi -
tem an te ri or subs ti tu i rá o VPE de cada Esta do e o
VPE glo bal, de que tra ta o su bi tem 5.8.2., e será uti li -
za do nas apu ra ções re la ti vas aos exer cí ci os fi nan ce i -
ros de 1998 e se guin tes, in clu si ve apli ca do re tro a ti va -
men te des de o pe río do de com pe tên cia fe ve re i ro de
1998, sen do as di fe ren ças apu ra das acres ci das ou di -
mi nu í das dos va lo res a se rem en tre gues no pe río do
ou pe río dos ime di a ta men te se guin tes ao fi nal do pro -
ces so de re vi são.

5.9. Res pe i ta dos os li mi tes glo ba is e con di ções
es ta be le ci dos pelo Se na do Fe de ral, fica au to ri za da,
des de já, a emis são de tí tu los de res pon sa bi li da de do
Te sou ro Na ci o nal e a in clu são de do ta ções no or ça -
men to fis cal da União até o mon tan te equi va len te ao
va lor má xi mo anu al da en tre ga de re cur sos para o
con jun to das Uni da des Fe de ra das, apu ra do nos ter -
mos des te item para cada exer cí cio fi nan ce i ro.
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6. Até trin ta dias após a pu bli ca ção des ta Lei
Com ple men tar, cada Esta do po de rá op tar, em ca rá ter 
ir re tra tá vel, pela se guin te mo da li da de de cál cu lo do
va lor do fa tor de am pli a ção (A), re la ti vo aos exer cí ci os 
fi nan ce i ros de 1998 e se guin tes:

A = C + F
6.1. C é o fa tor de cres ci men to, fi xa do no su bi -

tem 5.4.1.
6..2. F é o fa tor de es tí mu lo ao es for ço de ar re -

ca da ção, apu ra do no pri me i ro pe río do de com pe tên -
cia de cada tri mes tre ci vil da se guin te for ma:

se DPJB/BR < O ou DICMS < (1,75 x DPJB/BR),
F = O (zero);
caso con trá rio,
F = (DICMS/UF) – 1,75 x (DPIB/BR)
6.2.1. DPIB/BR é a taxa de va ri a ção real do Pro -

du to Inter no Bru to do País, es ti ma da e di vul ga da tri -
mes tral men te pela Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca, com pa ran do-se com igual pe -
río do um ano an tes:

6.2.1.1. em ja ne i ro de 1998, o va lor re fe ren te ao
quar to tri mes tre de 1997;

6.2.1.2. em abril de 1998, o va lor re fe ren te ao
pri me i ro tri mes tre de 1998;

6.2.1.3. em ju lho de 1998, o va lor re fe ren te ao
pri me i ro se mes tre de 1998;

6.2.1.4. em ou tu bro de 1998, o va lor re fe ren te
aos três pri me i ros tri mes tres de 1998;

6.2.1.5. em ja ne i ro de 1999, o va lor re fe ren te ao
ano de 1998;

6.2.1.6.a par tir de abril de 1999, o va lor re fe ren -
te ao pe río do de doze me ses ime di a ta men te an te ri or
ao pe río do de com pe tên cia con si de ra do;

6.2.2. DICMS/UF é a taxa de va ri a ção do pro du -
to da ar re ca da ção do ICMS do Esta do en tre o pe río do 
de ava li a ção e igual pe río do um ano an tes, este ex -
pres so a pre ços mé di os do pe río do de ava li a ção, me -
di an te atu a li za ção pela va ri a ção do Índi ce Ge ral de
Pre ços, con ce i to Dis po ni bi li da de Inter na, da Fun da -
ção Ge tú lio Var gas, ou, na sua au sên cia, por ou tro ín -
di ce de ca rá ter na ci o nal;

6.2.2.2.o pe río do de ava li a ção é:
6.2.2.2.1. em ja ne i ro de 1998, o mes mo mês;
6.2.2.2.2. em abril de 1998, o pe río do fe ve re i ro a 

abril de 1998;
6.2.2.2.3. em ju lho de 1998, o pe río do fe ve re i ro

a ju lho de 1998;
6.2.2.2.4. em ou tu bro de 1998, o pe río do fe ve re -

i ro a ou tu bro de 1998;

6.2.2.2.5. em ja ne i ro de 1999, o pe río do fe ve re i -
ro de 1998 a ja ne i ro de 1999;

6.2.2.2.6. a par tir de abril de 1999, o pe río do de
com pe tên cia con si de ra do acres ci do dos onze me ses
ime di a ta men te an te ri o res;

6.3. o va lor do fa tor de es tí mu lo (F) apu ra do no
pri me i ro pe río do de com pe tên cia de cada tri mes tre
apli ca-se aos três pe río dos de com pe tên cia da que le
tri mes tre;

6.4. A op ção de que tra ta este tem será co mu ni -
ca da pelo Po der Exe cu ti vo Esta du al, no de vi do pra zo, 
ao Mi nis té rio da Fa zen da, que a fará pu bli car no Diá -
rio Ofi ci al da União.

7. A cada pe río do de com pe tên cia, se o mon tan -
te de re cur sos a ser en tre gue ao con jun to dos Esta -
dos, in clu í das as par ce las de seus Mu ni cí pi os, for in -
fe ri or ao va lor pre vis to da en tre ga anu al (VPE) glo bal
do País, fi xa do nos su bi tens 5.8.1. e 5.8.2. e su je i to à
re vi são de que tra ta o su bi tem 5.8.3., di vi di do por 12
(doze) e mul ti pli ca do pe los va lo res dos fa to res de atu -
a li za ção (P) e de tran si ção (1), a di fe ren ça po de rá ser
uti li za da para ele var o va lor má xi mo de en tre ga de re -
cur sos (VME) no caso de Esta dos cu jos va lo res que
se ri am en tre gues (VE), apu ra dos pela fór mu la de cál -
cu lo pre vis ta no tem 5, su pe ra rem o seu VME.

7.1. O va lor glo bal a ser uti li za do na ele va ção dos 
VME dos Esta dos será dis tri bu í do pro por ci o nal men te à
di fe ren ça a ma i or em cada Esta do, en tre o VE, apu ra -
do pela fór mu la de cál cu lo, e o seu VME. Fica li mi ta do
o mon tan te de re cur so a ser acres ci do ao VME de
cada Esta do ao me nor dos se guin tes va lo res:

7.1.1. 30% (trin ta por cen to) do cor res pon den te
VPE, fi xa do nos su bi tens 5.8.1. e 5.8.2., di vi di do por
12 (doze) e mul ti pli ca do pelo fa tor P; ou

7.1.2. a di fe ren ça a ma i or en tre VE e VME.
7.2. Após de fi ni do o ra te io en tre os Esta dos do

va lor glo bal a ser uti li za do na ele va ção dos res pec ti -
vos VME, a en tre ga dos re cur sos adi ci o na is ao Esta -
do, in clu si ve da par ce la de seus Mu ni cí pi os, só ocor -
re rá se aten di das, cu mu la ti va men te, as se guin tes
con di ções:

7.2.1. o Esta do es te ja en qua dra do em uma das
si tu a ções ex cep ci o na is pre vis tas no su bi tem 2.1; e

7.2.2. o Esta do apre sen te fa tor de efi ciên cia re -
la ti va (E) igual ou su pe ri or a 1 (um) no pe río do de
com pe tên cia con si de ra do, ain da que te nha op ta do
pela apli ca ção da mo da li da de de cál cu lo pre vis ta no
item 6.

8. Ca be rá ao Mi nis té rio da Fa zen da pro ces sar
as in for ma ções re ce bi das e apu rar, nos ter mos des te
Ane xo, o mon tan te a ser en tre gue a cada Esta do,
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bem como os re cur sos a se rem des ti na dos, res pec ti -
va men te, ao Go ver no do Esta do e aos Go ver nos dos
Mu ni cí pi os do mes mo.

8.1. Antes do iní cio de cada exer cí cio fi nan ce i ro,
o Esta do co mu ni ca rá ao Mi nis té rio da Fa zen da os ín -
di ces de par ti ci pa ção dos res pec ti vos Mu ni cí pi os no
ra te io da par ce la do ICMS a se rem apli ca dos no cor -
res pon den te exer cí cio, ob ser va do, ain da, o se guin te:

8.1.1. os co e fi ci en tes de par ti ci pa ção dos Mu ni -
cí pi os a se rem res pe i ta dos no exer cí cio de 1996, in -
clu si ve para efe i to da des ti na ção de par ce la do adi an -
ta men to, se rão co mu ni ca dos pelo Esta do até dez
dias após a data da pu bli ca ção des ta Lei Com ple -
men tar;

8.1.2. o atra so na co mu ni ca ção dos co e fi ci en tes 
acar re ta rá a sus pen são da en tre ga dos re cur sos ao
Esta do e aos res pec ti vos Mu ni cí pi os, até que seja re -
gu la ri za da a en tre ga das in for ma ções.

8.2. Para apu ra ção dos va lo res a se rem en tre -
gues a cada pe río do de com pe tên cia, o Esta do en vi a -
rá ao Mi nis té rio da Fa zen da, até o dé ci mo dia útil do
se gun do mês se guin te ao pe río do de com pe tên cia,
ba lan ce te con tá bil men sal ou re la tó rio re su mi do da
exe cu ção or ça men tá ria men sal, de vi da men te pu bli -
ca do, que de ve rá es pe ci fi car o pro du to da ar re ca da -
ção do ICMS, in clu in do o da res pec ti va cota-par te
mu ni ci pal.

8.3. Os va lo res en tre gues pela União ao Esta do, 
bem como aos seus Mu ni cí pi os, a cada exer cí cio fi -
nan ce i ro, se rão re vis tos e com pa ti bi li za dos com base
no res pec ti vo ba lan ço anu al, a ser en vi a do no pra zo
de até dez dias após sua pu bli ca ção. Even tu al di fe -
ren ça, após di vul ga da no Diá rio Ofi ci al da União, será 
acres ci da ou des con ta da dos re cur sos a se rem en tre -
gues no pe río do, ou pe río dos, de com pe tên cia ime di -
a ta men te se guin tes.

8.4. O atra so na apre sen ta ção pelo Esta do dos
seus ba lan ce tes ou re la tó ri os men sa is, bem como do
ba lan ço anu al, acar re ta rá pos te ci pa ção da en tre ga
dos re cur sos para a data em que for efe tu a da a en tre -
ga do pe río do de com pe tên cia se guin te, des de que
re gu la ri za do o flu xo de in for ma ções.

8.5. Exclu si va men te para efe i to de apu ra ção do
va lor a ser en tre gue aos ou tros Esta dos, fica o Mi nis -
té rio da Fa zen da au to ri za do a es ti mar o pro du to da
ar re ca da ção do ICMS do Esta do que não te nha en vi -
a do no de vi do pra zo seu ba lan ce te ou re la tó rio men -
sal, in clu si ve com base em in for ma ções le van ta das
pelo CONFAZ.

8.6. Res pe i ta dos os mes mos pra zos con ce di -
dos aos Esta dos, o Mi nis té rio da Fa zen da de ve rá

apu rar e pu bli car no Diá rio Ofi ci al da União a ar re ca -
da ção tri bu tá ria da União re a li za da em cada Esta do,
que de ve rá ser com pa tí vel e con sis ten te com a ar re -
ca da ção glo bal no País cons tan te de seus ba lan ce tes 
pe rió di cos e do ba lan ço anu al.

8.7. Fica o Mi nis té rio da Fa zen da obri ga do a pu -
bli car no Diá rio Ofi ci al da União, até cin co dias úte is
an tes da data pre vis ta para a efe ti va en tre ga dos re -
cur sos, o re sul ta do do cál cu lo do mon tan te a ser en -
tre gue a cada Esta do e os pro ce di men tos uti li za dos
na sua apu ra ção, os qua is, jun ta men te com o de ta lha -
men to da me mó ria de cál cu lo, se rão re me ti dos, no
mes mo pra zo, ao Tri bu nal de Con tas da União, para
seu co nhe ci men to e con tro le.

9. A for ma de en tre ga dos re cur sos a cada Esta -
do e a cada Mu ni cí pio ob ser va rá o dis pos to nes te
item.

9.1. O Mi nis té rio da Fa zen da in for ma rá, no mes -
mo pra zo e con di ção pre vis tos no su bi tem 8.7, o res -
pec ti vo mon tan te da dí vi da da ad mi nis tra ção di re ta e
in di re ta da Uni da de Fe de ra da, apu ra do de acor do
com o de fi ni do nos su bi tens 9.2. e 9.3., que será de -
du zi do do va lor a ser en tre gue à res pec ti va Uni da de
em uma das duas for mas pre vis tas no su bi tem 9.4.

9.2. Para efe i to de en tre ga dos re cur sos à Uni -
da de Fe de ra da, em cada pe río do de com pe tên cia e
por uma das duas for mas pre vis tas no su bi tem 9.4.,
se rão obri ga to ri a men te con si de ra dos, pela or dem e
até o mon tan te to tal da en tre ga apu ra da no res pec ti vo 
pe río do, os va lo res das se guin tes dí vi das:

9.2.1. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela 
Uni da de Fe de ra da, ven ci das e não pa gas, com pu ta -
das pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as
da ad mi nis tra ção in di re ta;

9.2.2. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela 
Uni da de Fe de ra da, vin cen das no mês se guin te àque -
le em que se rão en tre gues os re cur sos, com pu ta das
pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as da ad -
mi nis tra ção in di re ta;

9.2.3. con tra í das pela Uni da de Fe de ra da com
ga ran tia da União, in clu si ve dí vi da ex ter na, pri me i ro,
as ven ci das e não pa gas e, de po is, as vin cen das no
mês se guin te àque le em que se rão en tre gues os re -
cur sos, sem pre com pu ta das ini ci al men te as da ad mi -
nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as da ad mi nis tra ção 
in di re ta;

9.2.4. con tra í das pela Uni da de Fe de ra da jun to
aos de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral, di re ta e
in di re ta, pri me i ro, as ven ci das e não pa gas e, de po is,
as vin cen das no mês se guin te àque le em que se rão
en tre gues os re cur sos, sem pre com pu ta das ini ci al -
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men te as da ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as 
da ad mi nis tra ção in di re ta.

9.3. Para efe i to do dis pos to no su bi tem 9.2.4.,
ato do Po der Exe cu ti vo Fe de ral po de rá au to ri zar:

9.3.1. a in clu são, como mais uma op ção para
efe i to da en tre ga dos re cur sos, e na or dem que de ter -
mi nar, do va lor cor res pon den te a tí tu lo da res pec ti va
Uni da de Fe de ra da na car te i ra da União, in clu si ve en -
tes de sua ad mi nis tra ção in di re ta, pri me i ro re la ti va -
men te aos va lo res ven ci dos e não pa gos e, de po is,
aos vin cen dos no mês se guin te àque le em que se rão
en tre gues os re cur sos;

9.3.2. a sus pen são tem po rá ria da de du ção de
dí vi da com pre en di da pelo dis po si ti vo, quan do não es -
ti ve rem dis po ní ve is, no pra zo de vi do, as ne ces sá ri as
in for ma ções.

9.4. Os re cur sos a se rem en tre gues à Uni da de
Fe de ra da, em cada pe río do de com pe tên cia, equi va -
len tes ao mon tan te das dí vi das apu ra do na for ma do
su bi tem 9.2. e do an te ri or, se rão sa tis fe i tos pela União 
por uma das se guin tes for mas:

9.4.1. en tre ga de obri ga ções do Te sou ro Na ci o -
nal, de sé rie es pe ci al, ina li e ná ve is, com ven ci men to
não in fe ri or a dez anos, re mu ne ra dos por taxa igual
ao cus to mé dio das dí vi das da res pec ti va Uni da de
Fe de ra da jun to ao Te sou ro Na ci o nal, com po der li be -
ra tó rio para pa ga men to das re fe ri das dí vi das; ou

9.4.2. cor res pon den te com pen sa ção.
9.5. Os re cur sos a se rem en tre gues à Uni da de

Fe de ra da, em cada pe río do de com pe tên cia, equi va -
len tes a di fe ren ça po si ti va en tre o va lor to tal que lhe
cabe e o va lor da dí vi da apu ra da nos ter mos dos su bi -
tens 9.2. e 9.3. e li qui da da na for ma do su bi tem an te ri -
or, se rão sa tis fe i tos atra vés de cré di to, em mo e da cor -
ren te, à con ta ban cá ria do be ne fi ciá rio.

10. Os pa râ me tros uti li za dos no cál cu lo da en -
tre ga dos re cur sos a cada Esta do de que tra ta este
Ane xo se rão con si de ra dos, no que cou ber, para efe i to 
da re ne go ci a ção ou do re fi nan ci a men to de dí vi das
jun to ao Te sou ro Na ci o nal.

11. As re fe rên ci as fe i tas aos Esta dos nes te Ane -
xo en ten dem-se tam bém fe i tas ao Dis tri to Fe de ral.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 102,
DE 11 DE JULHO DE 2000

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que “dis põe so bre o im pos to dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra ções re la -
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre

pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te -
res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca -
ção, e dá ou tras pro vi dên ci as’.

Art. 1º A Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -
tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al -
te ra ções:
....................................................................................

“Art. 31. Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2000, 2001
e 2002 a União en tre ga rá men sal men te re cur sos aos
Esta dos e seus Mu ni cí pi os, obe de ci dos os mon tan tes,
os cri té ri os, os pra zos e as de ma is con di ções fi xa dos no 
Ane xo des ta Lei Com ple men tar.” (NR)

“§ 1º Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2000, 2001 e 
2002 e a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, do mon tan te
de re cur sos que cou ber a cada Esta do, a União en tre -
ga rá, di re ta men te:” (NR)

“.........................................................................”
“§ 2º Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2000, 2001 e 

2002 e a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, os re cur sos
do Te sou ro Na ci o nal se rão pro ve ni en tes:” (NR)

“........................................................................”
“§ 3º No pe río do com pre en di do en tre a data de

en tra da em vi gor des ta Lei Com ple men tar e 31 de de -
zem bro de 2002, a en tre ga dos re cur sos a cada uni -
da de fe de ra da, na for ma e con di ções de ta lha das no
Ane xo, es pe ci al men te no seu item 5, será sa tis fe i ta,
pri me i ro, para efe i to de pa ga men to ou com pen sa ção
da dí vi da da res pec ti va uni da de, in clu si ve de sua ad -
mi nis tra ção in di re ta, ven ci da e não paga ou vin cen da
no mês se guin te àque le em que for efe ti va da a en tre -
ga jun to ao Te sou ro Na ci o nal e aos de ma is en tes da
ad mi nis tra ção fe de ral. O sal do re ma nes cen te, se
hou ver, será cre di ta do em mo e da cor ren te.” (NR)

“§ 4º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003 a en tre ga
dos re cur sos a cada uni da de fe de ra da, na for ma e con -
di ções de ta lha das no Ane xo à Lei Com ple men tar nº 87,
de 13 de se tem bro de 1996, es pe ci al men te no seu item
9, será sa tis fe i ta, pri me i ro, para efe i to de pa ga men to ou
com pen sa ção da dí vi da da res pec ti va uni da de, in clu si -
ve de sua ad mi nis tra ção in di re ta, ven ci da e não paga ou 
vin cen da no mês se guin te àque le em que for efe ti va da a 
en tre ga, jun to ao Te sou ro Na ci o nal e aos de ma is en tes
da ad mi nis tra ção fe de ral. O sal do re ma nes cen te, se
hou ver, será cre di ta do em mo e da cor ren te.” (NR)

“§ 4º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003 vol ta a vi -
go rar a pos si bi li da de de, até o exer cí cio fi nan ce i ro de
2006, a União en tre gar men sal men te re cur sos aos
Esta dos e seus Mu ni cí pi os, obe de ci dos os li mi tes, os
cri té ri os, os pra zos e as de ma is con di ções fi xa dos no
Ane xo á Lei Com ple men tar nº 87, de 1996, com base
no pro du to da ar re ca da ção es ta du al, efe ti va men te re -
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a li za da, do im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu -
la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços
de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co -
mu ni ca ção, no pe río do ju lho de 1995 a ju nho de 1996, 
in clu si ve.” (AC)

“§ 5º Para efe i to da apu ra ção de que tra ta o art.
4º da Lei Com ple men tar nº 65, deiS de abril de 1991,
será con si de ra do o va lor das res pec ti vas ex por ta ções 
de pro du tos in dus tri a li za dos, in clu si ve de semi-ela bo -
ra dos, não sub me ti das à in ci dên cia do im pos to so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so -
bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du -
al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, em 31 de ju lho
de 1996.” (NR)
....................................................................................

Art. 3º A mu dan ça na sis te má ti ca de en tre ga de
re cur sos pre vis ta no art. 31 da Lei Com ple men tar nº
87, de 1996, não po de rá im pli car in ter rup ção no flu xo
men sal de en tre ga de re cur sos aos Esta dos e aos
seus Mu ni cí pi os, de ven do os va lo res de en tre ga cor -
res pon den tes aos pe río dos de com pe tên cia dos me -
ses de no vem bro e de zem bro de 1999, de que tra ta o
tem 3 do Ane xo à re fe ri da Lei Com ple men tar, ser en -
tre gue pela União aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi -
os, até fe ve re i ro de 2003.
....................................................................................

§ 3º A qual quer mo men to, os cré di tos a que se
re fe re o ca put des te ar ti go, cor res pon den tes à
cota-par te do Esta do, po de rão ser uti li za dos para o
aba ti men to do sal do de ve dor re ma nes cen te da amor -
ti za ção ex tra or di ná ria a que se re fe re o art. 7º da Lei
nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997.
....................................................................................

§ 4º A par tir do exer cí cio de 2001, os cré di tos a
que se re fe re o ca put des te ar ti go, cor res pon den tes à 
cota-par te do Esta do, po de rão ser uti li za dos para
aba ti men to do es to que da dí vi da dos Esta dos re fi nan -
ci a da pela União sob a égi de da Lei nº 9.496, de
1997.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2002
(nº 6.770/02, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a apli ca ção dos re cur -
sos ori gi ná ri os da Con tri bu i ção de Inter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – Cide in -
ci den te so bre a im por ta ção e a co mer ci a -
li za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás 
na tu ral e seus de ri va dos, e ál co ol etí li co
com bus tí vel, aten den do o dis pos to no §

2º do art. 1º da Lei nº 10.336,  de  19  de
de zem bro de 2001, cria o Fun do Na ci o nal 
de In fra-es tru tu ra de Trans por tes – FNIT
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei es ta be le ce os cri té ri os e di re tri -

zes para apli ca ção dos re cur sos ar re ca da dos por
meio da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co – Cide in ci den te so bre a im por ta ção e a
co mer ci a li za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás
na tu ral e seus de ri va dos, e ál co ol etí li co com bus tí vel,
ins ti tu í da pela Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de
2001, nos ter mos da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 
2001, que al te rou a re da ção dos arts. 149 e 177 da
Cons ti tu i ção, e cria o Fun do Na ci o nal de Infra-es tru -
tu ra de Trans por tes – FNIT.

Art. 2º A apli ca ção do pro du to da ar re ca da ção
da Cide in ci den te so bre a im por ta ção e a co mer ci a li -
za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e
seus de ri va dos, e ál co ol etí li co com bus tí vel aten de rá
às des ti na ções de ter mi na das pelo in ci so II do § 4º do
art. 177 da Cons ti tu i ção e obe de ce rá aos cri té ri os e
di re tri zes es ta be le ci dos nes ta lei.

Art. 3º Os sub sí di os a pre ços ou trans por te de
ál co ol com bus tí vel, de gás na tu ral e seus de ri va dos e
de de ri va dos de pe tró leo a se rem cus te a dos com re -
cur sos da Cide, con for me es ta be le ce a alí nea a do in -
ci so II do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção, de ve rão es -
tar au to ri za dos por leis es pe ci fi cas ori gi na das de pro -
po si ções do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti -
ca – CNPE, apro va das pelo Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 73 da Lei nº 9.478,
de 6 de agos to de 1997, e re fe ri rem-se a fa tos ge ra -
do res pos te ri o res à en tra da em vi gor da Lei nº
10.363, de 19 de de zem bro de 2001.

Pa rá gra fo úni co. A par tir do exer cí cio de 2003,
os re cur sos pro ve ni en tes de ar re ca da ção da Cide
não po de rão ser des ti na dos a pa ga men tos de qua is -
quer sal dos de ve do res re fe ren tes à Con ta Pe tró leo,
ins ti tu í da pela Lei nº 4.452, de 5 de no vem bro de
1969, e ex tin ta nos ter mos do art. 74 da Lei nº 9.478,
de 6 de agos to de 1997.

Art. 4º Os pro je tos am bi en ta is re la ci o na dos com 
a in dús tria do pe tró leo e do gás a se rem con tem pla -
dos com re cur sos da Cide, con for me es ta be le ce a alí -
nea b do in ci so II do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, se rão ad mi nis tra dos pelo Mi nis té rio do Meio
Ambi en te e abran ge rão:

I – o mo ni to ra men to, con tro le e fis ca li za ção de
ati vi da des efe ti va ou po ten ci al men te po lu i do ras;
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II – o de sen vol vi men to de pla nos de con tin gên -
cia lo ca is e re gi o na is para si tu a ções de emer gên cia;

III – o de sen vol vi men to de es tu dos de ava li a ção
e di ag nós ti co e de ações de edu ca ção am bi en tal em
áre as eco lo gi ca men te sen sí ve is ou pas sí ve is de im -
pac to am bi en tal;

IV – o apo io ao de sen vol vi men to de ins tru men -
tos de pla ne ja men to e pro te ção de uni da des de con -
ser va ção cos te i ras, ma ri nhas e de águas in te ri o res;

V – o fo men to a pro je tos vol ta dos para a pre ser -
va ção, re vi ta li za ção e re cu pe ra ção am bi en tal em áre -
as de gra da das pe las ati vi da des re la ci o na das à in dús -
tria de pe tró leo e de seus de ri va dos e do gás e seus
de ri va dos;

VI – o fo men to a pro je tos vol ta dos à ges tão, pre -
ser va ção e re cu pe ra ção das flo res tas e dos re cur sos
ge né ti cos em áre as de in fluên cia de ati vi da des re la ci -
o na das à in dús tria de pe tró leo e de seus de ri va dos e
do gás e seus de ri va dos.

§ 1º Os re cur sos da Cide não po de rão ser apli -
ca dos em pro je tos e ações de fi ni dos como de res pon -
sa bi li da de dos con ces si o ná ri os nos res pec ti vos con -
tra tos de con ces são, fir ma dos com a Agên cia Na ci o -
nal de Pe tró leo.

§ 2º Os pro je tos am bi en ta is re fe ri dos no ca put
po de rão re ce ber com ple men tar men te re cur sos de
que tra ta o in ci so II do § 2º do art. 50 da Lei nº 9.478,
de 6 de agos to de 1997.

Art. 5º A apli ca ção dos re cur sos da Cide em pro -
gra mas de in ves ti men to na in fra-es tru tu ra de trans -
por tes, em par ce la anu al do pro du to da sua ar re ca da -
ção es ta be le ci da, a cada qua tro anos, pe las leis ins ti -
tu i do ras dos pla nos plu ri a nu a is de que tra ta o § 1º do
art. 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral, em per cen tu al nun -
ca in fe ri or a se ten ta e cin co por cen to, abran ge rá a in -
fra-es tru tu ra aqua viá ria, fer ro viá ria, por tuá ria, ro do -
viá ria, e mul ti mo dal, de res pon sa bi li da de da União,
in clu si ve nos seus com po nen tes de le ga dos a Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e a Mu ni cí pi os, aten de rá a um 
ou mais dos ob je ti vos de fi ni dos no art. 6º e far-se-á
em ações re la ti vas a:

I – pla ne ja men to e pes qui sa, es tu dos e pro je tos, 
re gu la ção e fis ca li za ção;

II – ma nu ten ção, res ta u ra ção e re po si ção do pa -
tri mô nio cons ti tu í do pe las fer ro vi as, hi dro vi as, ro do vi -
as, sis te mas fer ro viá ri os me tro po li ta nos, por tos e ter -
mi na is;

III – eli mi na ção de pon tos crí ti cos que afe tem a
se gu ran ça de pes so as e bens no trá fe go ao lon go das 
vias e na ope ra ção dos por tos e de ou tros ter mi na is;

IV – me lho ra men to e am pli a ção de ca pa ci da de
das vias e ter mi na is exis ten tes, ob je ti van do aten der a
de man da re pri mi da na mo vi men ta ção de pes so as e
bens;

V – cons tru ção e ins ta la ção de no vas vias e ter -
mi na is, com pri o ri da de para con clu são de em pre en di -
men tos ini ci a dos, me di an te ava li a ção eco nô mi ca do
re tor no dos in ves ti men tos em fun ção da de man da de
trá fe go.

§ 1º Inclu em-se no in ci so V:
I – a cons tru ção de eclu sas para vi a bi li zar ou pe -

re ni zar a na ve ga ção flu vi al, ain da que as so ci a das a
pro je tos des ti na dos a pro pi ci ar usos es pe cí fi cos de
re cur sos hí dri cos;

II – a im plan ta ção de em pre en di men tos de in te -
res se da de fe sa na ci o nal.

§ 2º O per cen tu al es ta be le ci do no ca put pre va le -
ce rá na au sên cia da dis ci pli na ção da ma té ria pe los PPA.

Art. 6º A apli ca ção dos re cur sos da Cide nos
pro gra mas de in fra-es tru tu ra de trans por tes terá
como ob je ti vos es sen ci a is a re du ção do con su mo de
com bus tí ve is au to mo ti vos, o aten di men to mais eco -
nô mi co da de man da de trans por te de pes so as e
bens, a se gu ran ça e o con for to dos usuá ri os, a di mi -
nu i ção do tem po de des lo ca men to dos usuá ri os do
trans por te pú bli co co le ti vo, a me lho ria da qua li da de
de vida da po pu la ção, a re du ção das de se co no mi as
dos cen tros ur ba nos e a me nor par ti ci pa ção dos fre -
tes e dos cus tos por tuá ri os e de ou tros ter mi na is na
com po si ção fi nal dos pre ços dos pro du tos de con su -
mo in ter no e de ex por ta ção.

Art. 7º Res sal va do o pa ga men to do prin ci pal de
ope ra ções de cré di to des ti na das ao fi nan ci a men to de 
in ves ti men tos in clu sos na pro gra ma ção or ça men tá ria 
no âm bi to do Mi nis té rio dos Trans por tes que fo rem
con tra ta das a par tir do exer cí cio de 2003, os re cur sos
da Cide a se rem apli ca dos em pro gra mas de in fra-es -
tru tu ra de trans por tes des ti nam-se ex clu si va men te
ao pa ga men to de des pe sas clas si fi cá ve is como in -
ves ti men tos, in clu si ve as re la ti vas a es tu dos e pro je -
tos e ati vi da des de fis ca li za ção e re gu la ção, ou clas si -
fi cá ve is como in ver sões fi nan ce i ras, des de que re la ti -
vas a par ti ci pa ção da União no ca pi tal de em pre sas
es ta ta is fe de ra is vin cu la da à re a li za ção de in ves ti -
men tos na in fra-es tru tu ra de trans por tes dis cri mi na -
dos nas leis or ça men tá ri as.

Pa rá gra fo úni co. Excep ci o nal men te no exer cí cio 
de 2003, os re cur sos da Cide de que tra ta este ar ti go
po de rão ser des ti na dos para o pa ga men to de des pe -
sas clas si fi cá ve is como Pes so al e en car gos So ci a is,
Ju ros e en car gos da Dí vi da, Ou tras Des pe sas Cor -
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ren tes e Amor ti za ção da Dí vi da, bem como para a for -
ma ção de Re ser va de Con tin gên cia.

Art. 8º É ve da da a apli ca ção de re cur sos da
Cide em in ves ti men tos de fi ni dos como de res pon sa -
bi li da de dos con ces si o ná ri os nos con tra tos de con -
ces são e de ar ren da men to de ati vos da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca aos in ves ti men tos pú bli cos des ti na dos a com -
ple men tar obri ga ções de con ces si o ná ri os, des de que 
pre vis tos nos res pec ti vos con tra tos de con ces são.

Art. 9º Re cur sos da Cide, em per cen tu al não in -
fe ri or a vin te e cin co por cen to da par ce la es ta be le ci -
da no art. 5º, tam bém se rão apli ca dos na com ple men -
ta ção de in ves ti men tos em pro je tos de in fra-es tru tu ra
de trans por tes me tro po li ta na e ur ba na de res pon sa bi -
li da de dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, que cons tem dos res pec ti vos pla nos di re to res
de de sen vol vi men to ur ba no e de trans por tes e apre -
sen tem com pro va da con tri bu i ção para a eli mi na ção
dos con ges ti o na men tos de trá fe go e re du ção do con -
su mo de com bus tí ve is.

§ 1º Os pro je tos de in fra-es tru tu ra de trans por -
tes a que se re fe re o ca put de ve rão ser sub me ti dos,
pelo Se cre tá rio Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, à apro va ção do Con se -
lho Na ci o nal de Inte gra ção das Po lí ti cas de Trans por -
tes – CONIT.

§ 2º Os re cur sos a que se re fe re o ca put se rão
des ti na dos aos go ver nos es ta du a is, do Dis tri to Fe de -
ral ou mu ni ci pa is, me di an te con vê ni os que es ta be le -
çam as con tra par ti das lo ca is e for mas de exe cu ção
dos res pec ti vos em pre en di men tos.

Art. 10. Fica cri a do o Fun do Na ci o nal de Infra Es -
tru tu ra de Trans por tes – FNIT, vin cu la do ao Mi nis té rio
dos Trans por tes, des ti na do a fi nan ci ar pro gra mas de
in ves ti men to em in fra-es tru tu ra de trans por tes.

§ 1º O FNIT é um fun do con tá bil, de na tu re za fi -
nan ce i ra, ao qual se apli ca a nor ma con ti da no art. 73
da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964, e que ob ser -
va rá, em suas pro gra ma ções or ça men tá ri as, di re tri -
zes apro va das pelo Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção
das Po lí ti cas de Trans por tes – CONIT, ins ti tu í do pela
Lei nº 10.233, de 6 de ju nho de 2001.

§ 2º De cre to do Pre si den te da Re pú bli ca adap -
ta rá a com po si ção e a es tru tu ra do CONIT às atri bu i -
ções es ta be le ci das no § 1º e es ta be le ce rá os re gu la -
men tos ne ces sá ri os à ad mi nis tra ção e ao fun ci o na -
men to do FNIT.

§ 3º Fa rão par te do CONIT pelo me nos três re -
pre sen tan tes dos prin ci pa is seg men tos não-go ver na -
men ta is do se tor de trans por tes.

Art. 11. Cons ti tu em re cur sos do FNIT:
I – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção da Cide

de que tra ta o art. 5º des ta Lei;
II – con tri bu i ções e do a ções ori gi ná ri as de ins ti -

tu i ções na ci o na is, es tran ge i ras ou in ter na ci o na is;
III – fi nan ci a men tos de ins ti tu i ções na ci o na is,

es tran ge i ras e in ter na ci o na is de cré di to;
IV – os sal dos de exer cí ci os an te ri o res;
V – ou tros re cur sos des ti na dos ao fi nan ci a men -

to de in ves ti men tos no âm bi to da sua pro gra ma ção,
nas leis or ça men tá ri as anu a is.

§ 1º Os re cur sos do FNIT te rão apli ca ção mul ti -
mo dal, na for ma da Lei Orça men tá ria Anu al, aten den -
do aos ob je ti vos es ta be le ci dos no art. 6º

§ 2º A dis po ni bi li za ção para o FNIT dos re cur sos 
de que tra ta o in ci so I far—se—á a cada de cên dio, em 
mon tan te não in fe ri or a no ven ta por cen to do pro du to
da ar re ca da ção da Cide ocor ri da no de cên dio ime di a -
ta men te an te ri or, res pe i ta da a par ti ci pa ção re la ti va na 
pro gra ma ção or ça men tá ria à con ta des tes re cur sos.

§ 3º Os re cur sos dos fi nan ci a men tos re fe ri dos
no in ci so III des te ar ti go se rão apli ca dos ex clu si va -
men te nos pro gra mas ou pro je tos a que fo rem des ti -
na dos, nos ter mos dos res pec ti vos con tra tos.

Art. 12. A ad mi nis tra ção da in fra-es tru tu ra viá ria
fe de ral e a ope ra ção dos trans por tes sob con tro le da
União se rão exer ci das pre fe ren ci al men te de for ma
des cen tra li za da, pro mo ven do-se sua trans fe rên cia,
sem pre que pos sí vel, a en ti da des pú bli cas e de ou -
tros en tes da fe de ra ção, me di an te de le ga ção, ou à ini -
ci a ti va pri va da, me di an te re gi me de con ces são, per -
mis são ou au to ri za ção, res pe i ta da a le gis la ção per ti -
nen te.

Art. 13. As des pe sas a que se re fe re o in ci so II
do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção, quan do cus te a das 
com re cur sos da con tri bu i ção de que tra ta o mes mo §
4º do art. 177 da Cons ti tu i ção, ins ti tu í da pela Lei nº
10.336, de 19 de de zem bro de 2001, apli ca-se o dis -
pos to no § 2º do art. 9º da Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000.

Art. 14. Os arts. 5º e 8º da Lei nº 10.336, de 19
de de zem bro de 2001, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 5º A Cide terá, na im por ta ção e
na co mer ci a li za ção no mer ca do in ter no, as
se guin tes alí quo tas es pe cí fi cas:

I – ga so li na, R$860,00 por m³;
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II – di e sel, R$390,00 por m³;
III – que ro se ne de avi a ção, R$92,10

por m³;
IV – ou tros que ro se nes, R$92,10 por m³;..
V – óle os com bus tí ve is com alto teor

de en xo fre, R$40,90 por t;
VI – óle os com bus tí ve is com ba i xo teor 

de en xo fre, R$40,90 por t;
VII – gás li que fe i to de pe tró leo, in clu si -

ve o de ri va do de gás na tu ral e da naf ta,
R$250,00 por t;

VIII – ál co ol etí li co com bus tí vel,
R$37,20 por m³.“(NR)

“Art. 8º O con tri bu in te po de rá, ain da,
de du zir o va lor da Cide, pago na im por ta ção 
ou na co mer ci a li za ção, no mer ca do in ter no,
dos va lo res da con tri bu i ção para o PIS/Pa -
sep e da Co fins de vi dos na co mer ci a li za ção, 
no mer ca do in ter no, dos pro du tos re fe ri dos
no art. 5º, até o li mi te de, res pec ti va men te:

I – R$49,90 e R$230,10 por m³, no
caso de ga so li nas;

II – R$30,30 e R$139,70 por m³, no
caso de di e sel;

III – R$16,30 e R$75,80 por m³, no
caso de que ro se ne de avi a ção;

IV – R$16,30 e R$75,80 por m³, no
caso dos de ma is que ro se nes;

V – R$14,50 e R$26,40 por t, no caso
de óle os com bus tí ve is com alto teor de en -
xo fre;

VI – R$14,50 e R$26,40 por t, no caso
de óle os com bus tí ve is com ba i xo teor de
en xo fre;

VII – R$44,40 e R$205,60 por t, no
caso de gás li que fe i to de pe tró leo, in clu si ve
de ri va do de gás na tu ral e de naf ta;

VIII – R$13,20 e R$24,00 por m3, no
caso de ál co ol etí li co com bus tí vel.”(NR)

Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.770, DE 2002

Dis põe so bre a apli ca ção dos re cur -
sos ori gi ná ri os da Con tri bu i ção de in ter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – CIDE –
in ci den te so bre a im por ta ção e a co mer -
ci a li za ção de pe tró leo e seus de ri va dos,
gás na tu ral e seus de ri va dos, e ál co ol etí -
li co com bus tí vel, aten den do o dis pos to

no § 2º do art. 1º da Lei nº 10.336, de 19
de de zem bro de 2001, cria o Fun do Na ci -
o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes –
FNIT, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei es ta be le ce os cri té ri os e di re tri -

zes para apli ca ção dos re cur sos ar re ca da dos por
meio da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co – CIDE – in ci den te so bre a im por ta ção e a 
co mer ci a li za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás
na tu ral e seus de ri va dos, e ál co ol etí li co com bus tí vel,
ins ti tu í da pela Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de
2001, nos ter mos da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 
2001, que al te rou a re da ção dos ar ti gos 149 e 177 da
Cons ti tu i ção, e cria o Fun do Na ci o nal de Infra-Estru -
tu ra de Trans por tes – FNIT.

Art. 2º A apli ca ção do pro du to da ar re ca da ção
da Cide in ci den te so bre a im por ta ção e a co mer ci a li -
za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e
seus de ri va dos, e ál co ol etí lio com bus tí vel aten de rá
às des ti na ções de ter mi na das pelo in ci so II do § 4º do
art. 177 da Cons ti tu i ção, re gu la men ta do pe los §§ 1º e
2º do art. 1º da Lei nº 10.336, de 2001, e obe de ce rá
aos cri té ri os e di re tri zes es ta be le ci dos nes ta Lei.

Art. 3º Os sub sí di os a pre ços ou trans por te de
ál co ol com bus tí vel, de gás na tu ral e seus de ri va dos e
de de ri va dos de pe tró leo a se rem cus te a dos com re -
cur sos da Cide, con for me es ta be le ce a alí nea a do in -
ci so II do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção, de ve rão de -
cor rer de pro po si ções do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti -
ca Ener gé ti ca – CNPE – apro va das pelo Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 73 da
Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997.

Pa rá gra fo úni co. A par tir do exer cí cio de 2003, os 
re cur sos pro ve ni en tes da ar re ca da ção da Cide não po -
de rão ser des ti na dos a pa ga men tos de qua is quer sal -
dos de ve do res re fe ren tes à Con ta Pe tró leo, ins ti tu í da
pela Lei nº 4.452, de 5 de no vem bro de 1969 e ex tin ta
nos ter mos do art. 74 da Lei nº 9.478, de 1997.

Art. 4º Os pro je tos am bi en ta is re la ci o na dos com 
a in dús tria do pe tró leo e do gás a se rem con tem pla -
dos com re cur sos da Cide, con for me es ta be le ce a alí -
nea b dó in ci so II do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, se rão ad mi nis tra dos pelo Mi nis té rio do Meio
Ambi en te e abran ge rão:

I – o mo ni to ra men to, con tro le e fis ca li za ção de
ati vi da des efe ti va ou po ten ci al men te po lu i do ras;

II – o de sen vol vi men to de pla nos de con tin gên -
cia lo ca is e re gi o na is para si tu a ções de emer gên cia;

III – o de sen vol vi men to de es tu dos de ava li a ção
e di ag nós ti co e de ações de edu ca ção am bi en tal em
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áre as eco lo gi ca men te sen sí ve is ou pas sí ve is de im -
pac to am bi en tal;

IV – o apo io ao de sen vol vi men to de ins tru men -
tos de pla ne ja men to e pro te ção de uni da des de con -
ser va ção cos te i ras, ma ri nhas e de águas in te ri o res.

§ 1º Os re cur sos da Cide não po de rão ser apli -
ca dos em pro je tos e ações de fi ni dos como de res pon -
sa bi li da de dos con ces si o ná ri os nos res pec ti vos con -
tra tos de con ces são, fir ma dos com a Agên cia Na ci o -
nal do Pe tró leo.

§ 2º Os pro je tos am bi en ta is ra fe ri dos no ca put
po de rão re ce ber, com ple men tar men te, re cur sos de
que tra ta o in ci so II do § 2º do art. 50 da Lei nº 9.478,
de 1997.

Art. 5º Fica cri a do o Fun do Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – FNIT, des ti na do a fi -
nan ci ar pro gra mas de in fra-es tru tu ra de trans por tes.

§ 1º O FNIT será ad mi nis tra do pelo Mi nis té rio
dos Trans por tes, de acor do com di re tri zes e cri té ri os
apro va dos pelo Con se lho Na ci o nal de in te gra ção das
Po lí ti cas de Trans por tes – CONIT, ins ti tu í do pela Lei
nº 10.233, de 6 de ju nho de 2001.

§ 2º De cre to do Pre si den te da Re pú bli ca adap -
ta rá a com po si ção e a es tru tu ra do CONIT às atri bu i -
ções es ta be le ci das no pa rá gra fo an te ri or e es ta be le -
ce rá os re gu la men tos ne ces sá ri os à ad mi nis tra ção e
ao fun ci o na men to do FNIT.

§ 3º Fa rão par te do CONIT pelo me nos três re -
pre sen tan tes dos prin ci pa is seg men tos não-go ver na -
men ta is do se tor de trans por tes.

Art. 6º Cons ti tu em re cur sos do FNIT:
I – o to tal ar re ca da do pela Cide, de du zi das as

apli ca ções pre vis tas nos ar ti gos 3º e 4º , con for me es -
ta be le ce a alí nea c do in ci so II do § 4º do art. 177 da
Cons ti tu i ção;

II – os ren di men tos de cor ren tes da apli ca ção de
seus re cur sos;

III – ou tras do ta ções a ele des ti na das pela Lei
Orça men tá ria Anu al;

IV – con tri bu i ções e do a ções ori gi ná ri as de ins ti -
tu i ções na ci o na is, es tran ge i ras ou in ter na ci o na is;

V – fi nan ci a men tos de ins ti tu i ções na ci o na is,
es tran ge i ras e in ter na ci o na is de cré di to;

VI – os sal dos de exer cí ci os an te ri o res.
§ 1º Os re cur sos do FNIT te rão apli ca ção mul ti -

mo dal, na for ma da Lei Orça men tá ria Anu al, aten den -
do aos ob je ti vos e pri o ri da des es ta be le ci dos nos ar ti -
gos 7º e 9º

§ 2º Os re cur sos dos fi nan ci a men tos re fe ri dos
no in ci so V do ca put se rão apli ca dos ex clu si va men te

nos pro gra mas ou pro je tos a que fo rem des ti na dos,
nos ter mos dos res pec ti vos con tra tos.

§ 3º O sal do po si ti vo anu al do FNIT, apu ra do em
ba lan ço, será trans fe ri do para o exer cí cio se guin te, a
seu pró prio cré di to.

Art. 7º A apli ca ção dos re cur sos do FNIT nos
pro gra mas de in fra-es tru tu ra de trans por tes terá
como ob je ti vo es sen ci al a re du ção do con su mo de
com bus tí ve is au to mo ti vos, o aten di men to mais eco -
nô mi co da de man da de trans por te de pes so as e
bens, a se gu ran ça e o con for to dos usuá ri os, a di mi -
nu i ção do tem po de des lo ca men to dos usuá ri os do
trans por te pú bli co co le ti vo, a me lho ria da qua li da de
de vida da po pu la ção, a re du ção das de se co no mi as
dos cen tros ur ba nos e a me nor par ti ci pa ção dos fre -
tes e dos cus tos por tuá ri os e de ou tros ter mi na is na
com po si ção fi nal dos pre ços dos pro du tos de con su -
mo in ter no e de ex por ta ção.

Art. 8º Os re cur sos do FNIT des ti nam-se ao pa -
ga men to de des pe sas re la ci o na das com in ves ti men -
tos, in clu si ve es tu dos e pro je tos, in ver sões fi nan ce i -
ras e ati vi da des de fis ca li za ção e re gu la ção.

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a uti li za ção de re cur -
sos do FNIT para;

I – pa ga men to de des pe sas com pes so al e en -
car gos so ci a is;

II– pa ga men to de des pe sas com ju ros e amor ti -
za ção de dí vi das con tra í das an tes da data de pu bli ca -
ção des ta Lei.

Art. 9º Os re cur sos do FNIT se rão apli ca dos em
pro gra mas da in fra-es tru tu ra aqua viá ria, fer ro viá ria,
por tuá ria, ro do viá ria e mul ti mo dal, de res pon sa bi li da -
de da União, in clu si ve nos seus com po nen tes de le ga -
dos a Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e a Mu ni cí pi os, na
se guin te or dem de pri o ri da des:

I – ati vi da des de pla ne ja men to e pes qui sas, es -
tu dos e pro je tos, re gu la ção e fis ca li za ção, des ti na das
a as se gu rar a qua li da de dos in ves ti men tos e dos ser -
vi ços pres ta dos;

II – ma nu ten ção, res ta u ra ção e re po si ção do pa -
tri mô nio cons ti tu í do pe las fer ro vi as, hi dro vi as, ro do vi -
as, sis te mas fer ro viá ri os me tro po li ta nos, por tos e ter -
mi na is;

III – eli mi na ção de pon tos crí ti cos que afe tem a
se gu ran ça de pes so as e bens no trá fe go ao lon go das 
vias e na ope ra ção dos por tos e de ou tros ter mi na is;

IV – me lho ra men to e am pli a ção de ca pa ci da de
das vias e ter mi na is exis ten tes, ob je ti van do aten der a
de man da re pri mi da na mo vi men ta ção

de pes so as e bens;
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V – cons tru ção e ins ta la ção de no vas vias e ter -
mi na is, com pri o ri da de para con clu são de em pre en di -
men tos ini ci a dos, me di an te ava li a ção eco nô mi ca do
re to mo dos in ves ti men tos em fun ção da de man da de
trá fe go.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se no in ci so V:
I – a cons tru ção de eclu sas para vi a bi li zar ou pe -

re ni zar a na ve ga ção flu vi al, ain da que as so ci a das a
pro je tos des ti na dos a pro pi ci ar usos es pe cí fi cos de
re cur sos hí dri cos;

II – a im plan ta ção de em pre en di men tos viá ri os
de in te res se da de fe sa na ci o nal.

Art. 10. É ve da da a apli ca ção de re cur sos do
FNIT em in ves ti men tos de fi ni dos como de res pon sa -
bi li da de dos con ces si o ná ri os nos con tra tos de con -
ces são e de ar ren da men to de ati vos da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca aos in ves ti men tos pú bli cos des ti na dos a com -
ple men tar obri ga ções de con ces si o ná ri os, des de que 
pre vis tos nos res pec ti vos con tra tos de con ces são.

Art. 11. Re cur sos do FNIT tam bém se rão apli ca -
dos na com ple men ta ção de in ves ti men tos em pro je -
tos de in fra-es tru tu ra de trans por tes me tro po li ta na e
ur ba na de res pon sa bi li da de dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, que cons tem dos res pec ti -
vos pla nos di re to res de de sen vol vi men to ur ba no e de
trans por tes e apre sen tem com pro va da con tri bu i ção
para a eli mi na ção dos con ges ti o na men tos de trá fe go
e re du ção do con su mo de com bus tí ve is.

§ 1º Os pro je tos de in fra-es tru tu ra de trans por -
tes a que se re fe re o ca put de ve rão ser sub me ti dos,
pelo Se cre tá rio Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, à apro va ção do Con se -
lho Na ci o nal de Inte gra ção das Po lí ti cas de Trans por -
tes – CONIT.

§ 2º Os re cur sos a que se re fe re o ca put se rão
des ti na dos aos go ver nos es ta du a is, do Dis tri to Fe de -
ral ou mu ni ci pa is, em per cen tu al não in fe ri or a vin te e
cin co por cen to, me di an te con vê ni os que es ta be le -
çam as con tra par ti das lo ca is e for mas de exe cu ção
dos res pec ti vos em pre en di men tos.

Art. 12. A ad mi nis tra ção da in fra-es tru tu ra viá ria
fe de ral e a ope ra ção dos trans por tes sob con tro le da
União se rão exer ci das pre fe ren ci al men te de for ma
des cen tra li za da, pro mo vend0-se sua trans fe rên cia,
sem pre que pos sí vel, a en ti da des pú bli cas e de ou -
tros en tes da Fe de ra ção, me di an te de le ga ção, ou à
ini ci a ti va pri va da, me di an te re gi me de con ces são,
per mis são ou au to ri za ção, res pe i ta da a le gis la ção
per ti nen te.

Art. 13. Fi cam ve da das qua is quer li mi ta ções ou
con tin gen ci a men tos or ça men tá ri os ou fi nan ce i ros
dos re cur sos de cor ren tes da Cide e des ti na dos aos
fins es pe ci fi ca dos no in ci so II do § 4º do art. 177 da
Cons ti tu i ção.

Art. 14. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção,

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – De pu -
ta do Du í lio Pi sa nes chi, Pre si den te.

Jus ti fi ca ção

A Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco -
nô mi co – CIDE – in ci den te so bre a im por ta ção e a co -
mer ci a li za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu -
ral e seus de ri va dos e ál co ol etí li co com bus tí vel, foi
ins ti tu í da pela Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de
2001, aten den do aos ter mos da Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 33, de 2001, que al te rou a re da ção dos arts.
149 e 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Como, à épo ca da
ela bo ra ção des ta lei, não se ti nha ain da uma idéia
pre ci sa do po ten ci al de ar re ca da ção da Cide, o § 2º
do seu art. 1º de ter mi nou que, no cor ren te ano de
2002, de ve ria ser ava li a da essa ar re ca da ção e de ve -
ri am ser fi xa dos, por meio de lei es pe cí fi ca, os cri té ri -
os e di re tri zes para apli ca ção dos re cur sos ar re ca da -
dos a par tir do ano de 2003.

A pre sen te ini ci a ti va aten de, pois, de ter mi na ção 
con ti da na Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de 2001.

Na Lei Orça men tá ria de 2002, a ar re ca da ção
com a Cide está es ti ma da em R$7.250 mi lhões. A
apli ca ção des ses re cur sos, por seu tur no, está as sim
dis tri bu í da pela Lei Orça men tá ria:

– in fra-es tru tu ra de trans por tes R$2.708,6 mi lhões

– pro je tos am bi en ta is re la ci o na dos com a in dús tria
do pe tró leo e do gáz: .....................R$255,0 mi lhões
– en car gos fi nan ce i ros da União:........R$4.286,4 mi lhões
To tal ...........................................R$7.250,0 mi lhões

Os encargos financeiros da União, por sua
vez, estão subdivididos em dois itens:

– dí vi da in ter na de cor ren te da Con ta Pe tró leo
(MP  2.103, de 2001) .................R$2.886,6 mi lhões
– pa ga men to de sub sí di os ..........R$1.400,0 mi lhões

To tal ............................................R$4.286,4 mi lhões

Segundo informações do Ministério de Minas e 
Energia, é a seguinte a situação do saldo da Conta
Petróleo e do pagamento de subsídios:

1 – o sal do ofi ci al de fe cha men to da Con ta Pe -
tró leo em 2002 é de R$160 mi lhões;
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2 – exis te ple i to, por par te da in dús tria su cro-al -
co o le i ra, de con ta bi li za ção de re sí duo cujo va lor é es -
ti ma do en tre R$320 mi lhões e R$580 mi lhões, re la ti -
vo a pen dên ci as do Pro gra ma Na ci o nal do Álco ol,
ple i to este que está sen do dis cu ti do no âm bi to do art.
70 da MP 18, de 28 de de zem bro de 2001, que “dis -
põe so bre sub ven ções ao pre ço e ao trans por te do ál -
co ol com bus tí vel e sub sí di os ao pre ço do gás li qüe fe i -
to de pe tró leo – GLP, e dá ou tras pra vi dên cia;

3 – por tan to, ad mi ti do o aten di men to ao ple i to
da in dús tria su cro-al co o le i ra, a dí vi da in ter na de cor -
ren te da Con ta Pe tró leo cor res pon de ria, em 2002, a
um va lor en tre R$480 mi lhões e R$740 mi lhões e não
mais exis ti rá a par tir de 2003; 

4 – os sub sí di os a se rem pa gos res trin gem-se,
atu al men te, ao cus te io do pro gra ma fe de ral Au xí -
lio-Gás, ins ti tu í do pelo De cre to nº 4.102, de 24 de ja -
ne i ro de 2002, nos ter mos do art. 5º da já ci ta da Me di -
da Pro vi só ria nº 18, de 28 de de zem bro de 2001; o
Au xí lio-Gás será con ce di do às fa mí li as com ren da
men sal igual ou in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo e que
aten dam a ou tras con di ções es ta be le ci das pelo De -
cre to; como o sub sí dio será de R$7,50 por fa mí lia por
mês e es ti ma-se que cer ca de 9,31 mi lhões de fa mí li -
as pre en cham es sas con di ções, a par ce la da Cide a
ser dis pen di da para esse fim será da or dem de R$950 
mi lhões, já in clu í dos os cus tos de di vul ga ção e ad mi -
nis tra ção do pro gra ma; va lo res da mes ma or dem re -
pe tir-se-ão nas leis or ça men tá ria dos anos se guin tes,
en quan to du rar o pro gra ma Au xí lio-Gás ou seu su ce -
dâ neo;

5 – os pro du to res de ál co ol do Nor des te re i vin di -
cam a ma nu ten ção – ou pror ro ga ção – dos sub sí di os
do Proál co ol, sub sí di os es tes es ti ma dos em, no má xi -
mo, R$200 mi lhões por ano; a ma nu ten ção des ses
sub sí di os po de rá ocor rer no âm bi to da con ver são da
MP 18/2001 ou por lei es pe cí fi ca; se ace i ta essa re i vin -
di ca ção, a des pe sa da or dem de R$200 mi lhões irá re -
pe tir-se nas leis or ça men tá ri as dos pró xi mos anos.

Com base em pro je ções do con su mo de com -
bus tí ve is, o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia es ti ma que
a Cide pro por ci o na rá, em 2002, uma ar re ca da ção da
or dem de R$8.300 mi lhões, já es col ta dos os aba ti -
men tos re fe ren tes ao PIS/Pa sep e á Co fins. O se tor
de co mér cio de com bus tí ve is, mais con ser va dor, es ti -
ma a ar re ca da ção li qui da da Cide em cer ca R$7.700
mi lhões, va lor tam bém su pe ri or à es ti ma ti va con ti da
na Lei Orça men tá ria de 2002.

Da aná li se da Lei Orça men tá ria de 2002, dos
con te ú dos da Lei nº 10.336/2001, da MP 18/2001, do
De cre to nº 4.102/2002 e dos da dos e in for ma ções do

Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia e do s0tor de co mér cio
de com bus tí ve is, per ce be-se que:

a) a re ce i ta da Cide pre vis ta na Lei
Orça men tá ria de 2002 foi es ti ma da com
base em da dos pre li mi na res e será mu i to
pro va vel men te ma i or, tan to em 2002, como
nos anos sub se qüen tes;

b) as pre vi sões de des pe sas com re cur -
sos da Cide re la ti vas a en car gos fi nan ce i ros da
União para 2002 es tão su per di men si o na das em 
mais de R$2 bi lhões;

c) os sub sí di os que po de rão ser co -
ber tos com re cur sos da Cide (ál co ol e Au xí -
lio-Gás) es tão su per di men si o na dos em pelo 
me nos R$400 mi lhões.

É ine vi tá vel con clu ir que, para apli car in te gral -
men te os re cur sos da Cide que se rão ar re ca da dos
em 2002, ha ve rá ne ces si da de de emis são de cré di -
tos su ple men ta res da or dem de R$2,4 bi lhões, em
de cor rên cia tan to do ex ces so de ar re ca da ção da
Cide, como da dis tri bu i ção ina de qua da das des pe -
sas a ela vin cu la das.

A aná li se que apre sen ta mos não de i xa dú vi das
quan to à im por tân cia do pre sen te – pro je to-dê lei,
des ti na do a– res trin gir a apli ca ção dos re cur sos ar re -
ca da dos por meio da Cide, a par tir de 2003, aos três
seg men tos ex pli ci ta dos no in ci so II do § 4º do art. 177
da Cons ti tu i ção Fe de ral, con for me re da ção dada pela 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33 de 2001:

a) sub sí di os a pre ços ou trans por te de
ál co ol com bus tí vel, de gás na tu ral e seus
de ri va dos e de de ri va dos de pe tró leo, des ti -
na dos a cus te ar o pro gra ma fe de ral «Au xí lio 
Gás” e, even tu al men te, a ex ten são do Proál -
co ol, que po de rão con su mir até cer ca de
R$1,15 bi lhão por ano;

b) fi nan ci a men to de pro je tos am bi en ta -
is re la ci o na dos com a in dús tria do pe tró leo
e do gás, cu jos re cur sos se rão ad mi nis tra -
dos pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te e que
po de rá de man dar até cer ca de R$500 mi -
lhões por ano;

c) fi nan ci a men to de pro gra mas de in -
fra-es tru tu ra de trans por tes, com pre en den -
do a re cu pe ra ção, a ma nu ten ção, a me lho -
ria e a am pli a ção das in fra-es tru tu ras de
trans por te ter res tre e aqua viá rio, que con -
sis ti rá no con jun to mais am plo de apli ca -
ções, para o qual po de rão ser di re ci o na dos
cer ca de R$6,35 bi lhões por ano, to man do
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como base uma ar re ca da ção anu al da or -
dem de R$8,0 bi lhões.

A vin cu la ção dos re cur sos da Cide cons ti tui a
opor tu ni da de de do tar o se tor de trans por tes de
uma fon te se gu ra con tí nua e con fiá vel de fi nan ci a -
men to, ca paz de man tê-lo em con di ções de aten der
às de man das de cor ren tes do de sen vol vi men to so ci -
al e eco nô mi co de nos so País.

Uma sé rie de ar gu men tos pode ser ali nha da em
fa vor da vin cu la ção da Cide co bra da so bre a im por ta -
ção, re fi no e co mer ci a li za ção de com bus tí ve is, em es pe -
ci al de ga so li na e óleo di e sel, com a ope ra ção, ma nu -
ten ção e ade qua ção da ma lha fe de ral de trans por tes:

1 – uma an ti ga co bran ça, a PPE (Par ce la de
Pre ço Espe ci fi co), que não ti nha des ti na ção de ter mi -
na da, foi subs ti tu í da por um novo tri bu to, a Cide, com
des ti na ção es pe cí fi ca; es tar-se-á, por tan to, vin cu lan -
do o que é co bra do com ati vi da des in ti ma men te re la -
ci o na das ao con su mo do pro du to ta xa do;

2 – como a ga so li na é uti li za da qua se que ape -
nas por au to mó ve is e o óleo di e sel ma jo ri ta ri a men te
para ati vi da des de trans por te de car gas e pas sa ge i -
ros (bar cos e na vi os, ca mi nhões, ôni bus e trens), é
ób via a cor re la ção di re ta en tre a Cide e a uti li za ção da 
in fra-es tru tu ra de trans por tes ter res tre e aqua viá rio,
ad qui rin do ela, na prá ti ca, a con di ção de taxa;

3 – não se pre ten de, e nem se ria re co men dá vel, 
a vin cu la ção de tri bu tos ge ra is, como ocor re com os
se to res de edu ca ção e sa ú de, mas ape nas a vin cu la -
ção da ar re ca da ção in ci den te so bre um in su mo que
aci o na um se tor es pe cí fi co da eco no mia, o qual po de -
rá, as sim tor nar-se auto -sus ten tá vel;

4 – tra ta-se de apli car a ar re ca da ção in ci den te
so bre de ter mi na dos pro du tos (os com bus tí ve is) em
pro gra mas des ti na dos a re du zir e ra ci o na li zar o con -
su mo des ses mes mos pro du tos, com evi den tes be -
ne fí ci os para o con su mi dor;

5 – nes te caso, a Cide fun ci o na rá como uma es -
pé cie de “pe dá gio vir tu al”, por que o con su mo de com -
bus tí ve is au to mo ti vos é di re ta men te pro por ci o nal ao
uso das vias e das de ma is in fra-es tru tu ras de trans -
por te; no caso da ga so li na, como o va lor da Cide será
de R$0,28 por li tro, um au to mó vel que per cor ra 12km
com um li tro des se com bus tí vel es ta rá pa gan do o
equi va len te a R$2,33 por cada 100km de per cur so e,
no caso do di e sel, cujo va lor da Cide será de R$0,07
por li tro, um ve í cu lo pe sa do que per cor ra 4km com
um li tro des se com bus tí vel es ta rá pa gan do o equi va -
len te a R$1,75 por cada 100km de per cur so, va lo res
bem aba i xo dos pe dá gi os co bra dos atu al men te em
al gu mas ro do vi as bra si le i ras;

6 – na si tu a ção atu al o con tri bu in te está, por
meio dos im pos tos ge ra is, pa gan do pelo des gas te
que pro vo ca no sis te ma viá rio; mas como o di nhe i ro
ar re ca da do não é apli ca do na ma nu ten ção e res ta u -
ra ção des te, as vias se de te ri o ram, há au men to do
con su mo de com bus tí vel, ma i or des gas te dos ve í cu -
los e au men to dos tem pos de per cur so, fa zen do com
que o usuá rio pa gue cada vez mais por um ser vi ço
cuja qua li da de é cada vez pior;

7 – a vin cu la ção da Cide a pro gra mas de re cu pe -
ra ção, ma nu ten ção, me lho ria e am pli a ção da ma lha
viá ria é uma for ma de subs ti tu ir o pe dá gio, o qual só
deve ser apli ca do às vias que ofe re çam con di ções e
ser vi ços es pe ci a is, como pis ta du pla, sis te mas de se -
gu ran ça, de co mu ni ca ção (te le fo ne pú bli co) e de so cor -
ro e ser vi ços mé di cos de emer gên cia, além de gran des 
flu xos de trá fe go que vi a bi li zem sua co bran ça;

8 – a vin cu la ção da Cide a pro gra mas de ma nu -
ten ção e am pli a ção de sis te mas me tro viá ri os, fer ro -
viá ri os su bur ba nos e na im plan ta ção de anéis ro do -
viá ri os ur ba nos irá con tri bu ir para a re du ção dos con -
ges ti o na men tos de trá fe go e, con se qüen te men te,
para a di mi nu i ção do con su mo de com bus tí ve is, com
be ne fí ci os à eco no mia po pu lar, com au men to do con -
for to e do bem-es tar dos ci da dãos e com a re du ção
da po lu i ção do ar das ci da des;

9 – a vin cu la ção da Cide a pro gra mas de ma nu -
ten ção, me lho ria e am pli a ção dos sis te mas  fer ro viá ri -
os e hi dro viá ri os de trans por tes irá de sa fo gar as ro do -
vi as, re du zin do, mais uma vez, o con su mo de com -
bus tí ve is e os pro ble mas de trá fe go, além de au men -
tar a se gu ran ça e con for to de pas sa ge i ros e o ba ra te -
a men to de fre tes so bre pro du tos de con su mo e de ex -
por ta ção, en tre ou tros be ne fí ci os; os in ves ti men tos
em hi dro vi as são de im por tân cia es pe ci al para a re -
gião Ama zô ni ca, onde os bar cos são os prin ci pa is e,
com fre qüên cia, o úni co modo de trans por te de pas -
sa ge i ros e car gas;

10 – a re du ção do con su mo de com bus tí ve is
que um am plo pro gra ma de me lho ria de nos sa in -
fra-es tru tu ra de trans por tes pro por ci o na rá irá re fle tir,
sem dú vi da ne nhu ma, no ba lan ço de pa ga men tos e
nas con tas pú bli cas do País, ao di mi nu ir – e até eli mi -
nar _ nos sa de pen dên cia da im por ta ção de pe tró leo,
be ne fi ci an do a so ci e da de como um todo.

Para ter-se urna idéia dos be ne fí ci os que a vin cu -
la ção de re cur sos tra rá à so ci e da de bra si le i ra, ana li se -
mos o caso das ro do vi as. Da dos do ex tin to  es ti mam
que para cada um mi lhão de re a is apli ca do na im ple -
men ta ção de um pro gra ma de re cu pe ra ção da ma lha
ro do viá ria fe de ral bra si le i ra, hoje bas tan te de te ri o ra da,
se rão ob ti dos os se guin tes re sul ta dos anu a is:
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– R$600 mil de re du ção de cus tos ope ra ci o na is
de ve í cu los;

– re du ção do con su mo de até um mi lhão de li -
tros de com bus tí vel, cujo va lor su pe ra, hoje, R$1.000
mil;

– R$270 mil de re du ção de per das de sa fras e
de ava ri as em mer ca do ri as;

– re du ção de mais de um ter ço do nú me ro de
aci den tes que ocor rem nas ro do vi as, ca u sa dos por
de fi ciên ci as de ma nu ten ção.

Em mu i tos ca sos, as ta xas de re tor no dos in ves -
ti men tos em res ta u ra ção de ro do vi as al can çam va lo -
res su pe ri o res a 100%, com a re cu pe ra ção do in ves ti -
men to, na for ma de be ne fí ci os para a eco no mia, no
pra zo de um ano, ou até me nos. Para um país po bre e
ain da ca ren te de um sis te ma efi ci en te de dis tri bu i ção
de ali men tos bá si cos, como o Bra sil, são prog nós ti -
cos bas tan te alen ta do res e que, por si só, jus ti fi ca ri -
am o pre sen te pro je to de lei.

Além des ses be ne fí ci os~ di re tos, po de ri am ser
acres cen ta dos ou tros, de mais di fí cil quan ti fi ca ção,
tais como a re du ção dos tem pos de per cur so, o au -
men to da se gu ran ça e do con for to dos usuá ri os, o es -
ti mu lo às ati vi da des tu rís ti cas e a re du ção de cus tos
hos pi ta la res e pre vi den ciá ri os (de cor ren tes da   re du -
ção dos aci den tes). Além dis so, um am plo pro gra ma
de re cu pe ra ção ma lha ro do viá ria fe de ral, fun da men -
ta do no só li do mo de lo de fi nan ci a men to que os re cur -
sos da Cide pro por ci o na rão, irá ge rar mi lha res de
pos tos de tra ba lho, con tri bu in do para a re du ção da
po bre za e para a paz so ci al de nos so País.

Com cer te za, as mes mas con clu sões po de rão
ser ti ra das quan to aos de ma is com po nen tes da in -
fra-es tru tu ra de trans por tes, pois as ma lhas hi dro viá -
ria e fer ro viá ria, os por tos e ter mi na is, os sis te mas
me tro viá ri os e fer ro viá ri os ur ba nos es tão, as sim
como as ro do vi as, há mu i to, ca ren tes de re cur sos fi -
nan ce i ros para re cu pe ra ção, ma nu ten ção, mo der ni -
za ção e am pli a ção.

O di re ci o na men to dos re cur sos da Cide des ti na -
dos ao se tor de trans por tes para o Fun do Na ci o nal de 
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – FNIT, cuja cri a ção
ora se pro põe, será a ga ran tia de que os ob je ti vos que 
le va ram à apro va ção e ou tor ga, pelo Con gres so Na ci -
o nal, da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 2001, se rão 
in te gral men te man ti dos.

Sa li en te-se que a cri a ção do FNIT está ri go ro -
sa men te de acor do com a Lei nº 4.320, que, em
seu Tí tu lo VII, dis põe so bre os fun dos es pe ci a is.
Res sal ta mos que o FNIT não im pli ca rá em des vio
de re cur sos de ou tros se to res, pois a ar re ca da ção

da Cide, nos ter mos em que foi cri a da pela Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 33/2001, é des ti na da ex clu si -
va men te para os fins es pe ci fi ca dos no pro je to de
lei que es ta mos pro pon do. O FNIT será, pois, a ga -
ran tia de ma nu ten ção da cons ti tu ci o na li da de da
ar re ca da ção da Cide.

O FNIT pos si bi li ta rá que os re cur sos da Cide
even tu al men te não apli ca dos em um exer cí cio
pos sam ser uti li za dos nos anos se guin tes, pro por -
ci o nan do, as sim, a for ma ção de um ca pi tal per ma -
nen te para man ter, am pli ar e atu a li zar nos sos sis -
te mas de trans por te aqua viá rio e ter res tre. Ele per -
mi ti rá o pla ne ja men to de lon go pra zo, in clu si ve
para a con tra ta ção de fi nan ci a men tos jun to a ins ti -
tu i ções de cré di to e fo men to, pois será uma fon te
con fiá vel e per ma nen te de re cur sos para a amor ti -
za ção des ses em prés ti mos.

Dada a in dis cu tí vel im por tân cia de se man ter
um sis te ma de trans por tes com pa tí vel com as ne ces -
si da des atu a is e fu tu ras da so ci e da de, que pro por ci o -
ne o su por te que as pers pec ti vas de de sen vol vi men to 
eco nô mi co e so ci al su ge rem, con ta mos com o apo io
dos ilus tres mem bros do Con gres so Na ci o nal para a
tra mi ta ção e apro va ção des te pro je to de lei.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – De pu -
ta do Du í lio Pi sa nes chi, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO VI
Da Tri bu ta ção e do Orça men to

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is

....................................................................................
Art. 149. Com pe te ex clu si va men te à União ins ti -

tu ir con tri bu i ções so ci a is, de in ter ven ção no do mí nio
eco nô mi co e de in te res se das ca te go ri as pro fis si o na -
is ou eco nô mi cas, como ins tru men to de sua atu a ção
nas res pec ti vas áre as, ob ser va do o dis pos to nos arts. 
146, III, e 150, I e III, e sem pre ju í zo do pre vis to no art.
195, § 6º, re la ti va men te às con tri bu i ções a que alu de
o dis po si ti vo.
....................................................................................
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TÍTULO VI
Da Tri bu ta ção e do Orça men to

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

CAPÍTULO II
Das Fi nan ças Pú bli cas

SEÇÃO I
Nor mas Ge ra is

....................................................................................
Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo

es ta be le ce rão:
I –o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.
§ 1º A lei que ins ti tu ir o pla no plu ri a nu al es ta be -

le ce rá, de for ma re gi o na li za da, as di re tri zes, ob je ti vos
e me tas da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral para as des -
pe sas de ca pi tal e ou tras de las de cor ren tes e para as
re la ti vas aos pro gra mas de du ra ção con ti nu a da.
....................................................................................

TÍTULO VII
Da Ordem Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra

CAPÍTULO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is da Ati vi da de Eco nô mi ca

....................................................................................
Art. 177. Cons ti tu em mo no pó lio da União:

....................................................................................
§ 4º A lei que ins ti tu ir con tri bu i ção de in ter ven -

ção no do mí nio eco nô mi co re la ti va às ati vi da des de
im por ta ção ou co mer ci a li za ção de pe tró leo e seus
de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e ál co ol com -
bus tí vel de ve rá aten der aos se guin tes re qui si tos:
....................................................................................

II – os re cur sos ar re ca da dos se rão des ti na dos:
....................................................................................

b) ao fi nan ci a men to de pro je tos am bi en ta is re la -
ci o na dos com a  in dús tria do pe tró leo e do gás; e
....................................................................................

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

LEI Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001

Insti tui Con tri bu i ção de Inter ven ção
no Do mí nio Eco nô mi co in ci den te so bre a 
im por ta ção e a co mer ci a li za ção de pe tró -
leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e seus
de ri va dos, e ál co ol etí li co com bus tí vel
(Cide), e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Fica ins ti tu í da a Con tri bu i ção de Inter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co in ci den te so bre a
im por ta ção e a co mer ci a li za ção de pe tró leo e
seus de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos, e
ál co ol etí li co com bus tí vel (Cide), a que se re fe re
os arts. 149 e 177 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 33,
de 11 de de zem bro de 2001.
....................................................................................

§ 2º Du ran te o ano de 2002, será ava li a da a efe -
ti va uti li za ção dos re cur sos ob ti dos da Cide, e, a par tir 
de 2003, os cri té ri os e di re tri zes se rão pre vis tos em
lei es pe cí fi ca.

....................................................................................
Art. 5º A Cide terá, na im por ta ção e na co mer ci -

a li za ção no mer ca do in ter no, as se guin tes alí quo tas
es pe ci fi cas:

I – ga so li nas, R$501,10 por m³;
II – di e sel, R$157,80 por m³;
III – que ro se ne de avi a ção, R$32,00 por m³;
IV – ou tros que ro se nes, R$25,90 por m³;
V – óle os com bus tí ve is (fuel oil), R$11,40 por t;
VI – gás li que fe i to de pe tró leo, in clu si ve o de ri -

va do de gás na tu ral e de naf ta, R$136,70 por t;
VII – ál co ol etí li co com bus tí vel, R$29,20 por m³.
§ 1º Apli cam-se às cor ren tes de hi dro car bo ne -

tos lí qui dos que, pe las suas ca rac te rís ti cas fí si co-quí -
mi cas, pos sam ser uti li za das ex clu si va men te para a
for mu la ção de di e sel, as mes mas alí quo tas es pe cí fi -
cas fi xa das para o pro du to.

§ 2º Apli cam-se às de ma is cor ren tes de hi dro -
car bo ne tos lí qui dos uti li za das para a for mu la ção de
di e sel ou de ga so li nas as mes mas alí quo tas es pe cí fi -
cas fi xa das para ga so li nas.

§ 3º As cor ren tes de hi dro car bo ne tos lí qui dos
não des ti na das à pro du ção ou for mu la ção de ga so li -
nas ou di e sel se rão iden ti fi ca das me di an te mar ca ção, 
nos ter mos e con di ções es ta be le ci dos pela ANP.

§ 4º Fica isen ta da Cide a naf ta pe tro quí mi ca,
im por ta da ou ad qui ri da no mer ca do in ter no, des ti na -
da à ela bo ra ção, por cen tral pe tro quí mi ca, de pro du -
tos pe tro quí mi cos não in clu í dos no ca put des te ar ti -
go, nos ter mos e con di ções es ta be le ci dos pela ANP.

§ 5º Pre su me-se como des ti na do a pro du ção de 
ga so li na naf ta, ad qui ri da ou im por ta da na for ma do §
4º, cuja uti li za ção na ela bo ra ção do pro du to ali re fe ri -
do não seja com pro va da.

§ 6º Na hi pó te se do § 5º, a Cide in ci den te so bre
a naf ta será de vi da na data de sua aqui si ção ou im -
por ta ção, pela cen tral pe tro quí mi ca.
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§ 7º A Cide de vi da na co mer ci a li za ção dos pro -
du tos re fe ri dos no ca put in te gra a re ce i ta bru ta do
ven de dor.
....................................................................................

Art. 8º O con tri bu in te po de rá, ain da, de du zir o
va lor da Cide, pago na im por ta ção ou na co mer ci a li -
za ção, no mer ca do in ter no, dos va lo res da con tri bu i -
ção para o PIS/Pa sep e da Co fins de vi dos na co mer -
ci a li za ção, no mer ca do in ter no, dos pro du tos re fe ri -
dos no art. 5º, até o li mi te de, res pec ti va men te:

I – R$39,40 e R$181,70 por m³, no caso de ga -
so li nas;

II – R$15,60 e R$72,20 por m³, no caso de di e sel;
III – R$5,70 e R$26,30 por m³, no caso de que -

ro se ne de avi a ção;
IV – R$4,60 e R$21,30 por m³, no caso dos de -

ma is que ro se nes;
V – R$2,00 e R$9,40 por t, no caso de óle os

com bus tí ve is (fuel-oil);
VI – R$24,30 e R$112,40 por t, no caso de gás

li que fe i to de pe tró leo, in clu si ve o de ri va do de gás na -
tu ral e de naf ta;

VII – R$5,20 e R$24,00 por m³, no caso de ál co -
ol etí li co com bus tí vel.

§ 1º A de du ção a que se re fe re este ar ti go apli -
ca-se às con tri bu i ções re la ti vas a um mes mo pe río do
de apu ra ção ou pos te ri o res.

§ 2º As par ce las da Cide de du zi das na for ma
des te ar ti go se rão con ta bi li za das, no âm bi to do Te -
sou ro Na ci o nal, a cré di to da con tri bu i ção para o
PIS/Pa sep e da Co fins e a dé bi to da pró pria Cide,
con for me nor mas es ta be le ci das pela Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de
Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de Trans -
por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Aqua viá ri os e o De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca
na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao mo -
no pó lio do pe tró leo, ins ti tui o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

CAPÍTULO V
Da Explo ra ção e da Pro du ção

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

SEÇÃO VI

....................................................................................
Art. 50. O edi tal e o con tra to es ta be le ce rão que,

nos ca sos de gran de vo lu me de pro du ção, ou de
gran de ren ta bi li da de, ha ve rá o pa ga men to de uma
par ti ci pa ção es pe ci al, a ser re gu la men ta da em de cre -
to do Pre si den te da Re pú bli ca.
....................................................................................

§ 2º Os re cur sos da par ti ci pa ção es pe ci al se rão
dis tri bu í dos na se guin te pro por ção:
....................................................................................

II – dez por cen to ao Mi nis té rio do Meio Ambi en -
te, dos Re cur sos Hí dri cos e da Ama zô nia Le gal, des -
ti na dos ao de sen vol vi men to de es tu dos e pro je tos re -
la ci o na dos com a pre ser va ção do meio am bi en te e
re cu pe ra ção de da nos am bi en ta is ca u sa dos pe las
ati vi da des da in dús tria do pe tró leo;
....................................................................................

CAPÍTULO X
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

SEÇÃO I
Do Pe río do de Tran si ção

....................................................................................
Art. 73. Até que se es go te o pe río do de tran si ção 

es ta be le ci do no art. 69, os pre ços dos de ri va dos bá si -
cos pra ti ca dos pela Pe tro bras po de rão con si de rar os
en car gos re sul tan tes de sub sí di os in ci den tes so bre
as ati vi da des por ela de sen vol vi das.

Pa rá gra fo úni co. À ex ce ção das con di ções e do
pra zo es ta be le ci dos no ar ti go an te ri or, qual quer sub -
sí dio in ci den te so bre os pre ços dos de ri va dos bá si -
cos, trans cor ri do o pe río do pre vis to no art. 69, de ve rá
ser pro pos to pelo CNPE e sub me ti do à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do in ci so II do art. 2º

Art. 74. A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal pro ce -
de rá ao le van ta men to com ple to de to dos os cré di tos e 

Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25569

DEZEMBRO 2002158    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



dé bi tos re cí pro cos da União e da Pe tro bras, abran -
gen do as di ver sas con tas de obri ga ções re cí pro cas e
sub sí di os, in clu si ve os re la ti vos à de no mi na da Con ta
Pe tró leo, De ri va dos e Álco ol, ins ti tu í da pela Lei nº
4.452, de 5 de no vem bro de 1964, e le gis la ção com -
ple men tar, res sar cin do-se o Te sou ro dos di vi den dos
mí ni mos le ga is que ti ve rem sido pa gos a me nos des -
de a pro mul ga ção da Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro 
de 1976.

Pa rá gra fo úni co. Até que se es go te o pe río do de
tran si ção, o sal do cre dor des se en con tro de con tas
de ve rá ser li qui da do pela par te de ve do ra, fi can do fa -
cul ta do à União, caso seja a de ve do ra, li qui dá-lo em
tí tu los do Te sou ro Na ci o nal.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 4.452, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1964

Alte ra a Le gis la ção re la ti va ao
Impos to Úni co so bre lu bri fi can tes e com -
bus tí ve is lí qui dos e ga so sos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to
Fi nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le
dos or ça men tos e ba lan ços da União,
dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis -
tri to Fe de ral.

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

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

CAPÍTULO II

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

SEÇÃO IV
Da Exe cu ção Orça men tá ria e do

Cum pri men to das Me tas

....................................................................................
Art. 9º Se ve ri fi ca do, ao fi nal de um bi mes tre,

que a re a li za ção da re ce i ta po de rá não com por tar o
cum pri men to das me tas de re sul ta do pri má rio ou no -
mi nal es ta be le ci das no Ane xo de Me tas Fis ca is, os
Po de res e o Mi nis té rio Pú bli co pro mo ve rão, por ato

pró prio e nos mon tan tes ne ces sá ri os, nos trin ta dias
sub se qüen tes, li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta -
ção fi nan ce i ra, se gun do os cri té ri os fi xa dos pela Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as.
....................................................................................

§ 2º Não se rão ob je to de li mi ta ção as des pe sas
que cons ti tu am obri ga ções cons ti tu ci o na is e le ga is
do ente, in clu si ve aque las des ti na das ao pa ga men to
do ser vi ço da dí vi da, e as res sal va das pela lei de di re -
tri zes or ça men tá ri as.
....................................................................................
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33, 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001

Alte ra os arts. 149, 155 e 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 1º O Art. 149 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos, re nu -
me ra do s e o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 149 ............................................................
§ 1º ....................................................................
§ 2º As con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção no

do mí nio eco nô mi co de que tra ta o ca put des te ar ti go:
I – não in ci di rão so bre as re ce i tas de cor ren tes

de ex por ta ção;
II – po de rão in ci dir so bre a im por ta ção de pe tró -

leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e
ál co ol com bus tí vel;

III – po de rão ter alí quo tas:
a) ad va lo rem, ten do por base o fa tu ra men to, a

re ce i ta bru ta ou o va lor da ope ra ção e, no caso de im -
por ta ção, o va lor adu a ne i ro;

b) es pe cí fi ca, ten do por base a uni da de de me -
di da ado ta da.

§ 3º A pes soa na tu ral des ti na tá ria das ope ra -
ções de im por ta ção po de rá ser equi pa ra da à pes soa
ju rí di ca, na for ma da lei.

§ 4º A lei de fi ni rá as hi pó te ses em que as con tri -
bu i ções in ci di rão uma úni ca vez.”(NR)

Art. 2º O art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 155..................................... ........................
§ 2º ....................................................................
IX – ....................................................................
 a) so bre a en tra da de bem ou mer ca do ria im por -

ta dos do ex te ri or por pes soa fí si ca ou ju rí di ca, ain da
que não seja con tri bu in te ha bi tu al do im pos to, qual quer 
que seja a sua fi na li da de, as sim como so bre o ser vi ço
pres ta do no ex te ri or, ca ben do o im pos to ao Esta do
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onde es ti ver si tu a do o do mi cí lio ou o es ta be le ci men to
do des ti na tá rio da mer ca do ria, bem ou ser vi ço;
....................................................................................

XII – ...................................................................
...........................................................................
h) de fi nir os com bus tí ve is e lu bri fi can tes so bre

os qua is o im pos to in ci di rá uma úni ca vez, qual quer
que seja a sua fi na li da de, hi pó te se em que não se
apli ca rá o dis pos to no in ci so X, b;

i) fi xar a base de cál cu lo, de modo que o mon -
tan te do im pos to a in te gre, tam bém na im por ta ção do
ex te ri or de bem, mer ca do ria ou ser vi ço.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra tam o in -
ci so II do ca put des te ar ti go e o art. 153, I e II, ne -
nhum ou tro im pos to po de rá in ci dir so bre ope ra ções
re la ti vas a ener gia elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni ca -
ções, de ri va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is
do País.

§ 4º Na hi pó te se do in ci so XII, h, ob ser var-se-á
o se guin te:

I – nas ope ra ções com os lu bri fi can tes e com -
bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo, n im pos to ca be rá ao
Esta do onde ocor rer o con su mo;

II – nas ope ra ções in te res ta du a is, en tre con tri -
bu in tes, com gás na tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi -
can tes e com bus tí ve is não in clu í dos no in ci so I des te
pa rá gra fo, o im pos to será re par ti do en tre os Esta dos
de ori gem e de des ti no, man ten do-se a mes ma pro -
por ci o na li da de que ocor re nas ope ra ções com as de -
ma is-mer ca do ri as;

III – nas ope ra ções in te res ta du a is com gás na tu -
ral e seus de ri va dos, e lu bri fi can tes e com bus tí ve is
não in clu í dos no in ci so I des te pa rá gra fo, des ti na das a 
não con tri bu in te, o im pos to ca be rá ao Esta do de ori -
gem;

IV – as alí quo tas do im pos to se rão de fi ni das
me di an te de li be ra ção dos Esta dos e Dis tri to Fe de ral,
nos ter mos do § 2º, XII, g, ob ser van do-se o se guin te:

a) se rão uni for mes em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
po den do ser di fe ren ci a das por pro du to;

b) po de rão ser es pe cí fi cas, por uni da de de me -
di da ado ta da, ou ad va lo rem, in ci din do so bre o va lor
da ope ra ção ou so bre o pre ço que o pro du to ou seu
si mi lar al can ça ria em uma ven da em con di ções de li -
vre con cor rên cia;

c) po de rão ser re du zi das e res ta be le ci das, não
se lhes apli can do o dis pos to no art. 150, III, b.

§ 5º As re gras ne ces sá ri as à apli ca ção do dis -
pos to no § 4º in clu si ve as re la ti vas à apu ra ção e à
des ti na ção do im pos to, se rão es ta be le ci das me di an te 

de li be ra ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, nos
ter mos do § 2º, XII, g.”(NR)

Art. 3º O art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

“Art. 177. ............................................................
..........................................................................  
§ 4º A lei que ins ti tu ir con tri bu i ção de in ter ven -

ção no do mí nio eco nô mi co re la ti va às ati vi da des de
im por ta ção ou co mer ci a li za ção de pe tró leo e seus
de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e ál co ol com -
bus tí vel de ve rá aten der aos se guin tes re qui si tos:

I – a alí quo ta da con tri bu i ção po de rá ser:
a) di fe ren ci a da por pro du to ou uso;
b) re du zi da e res ta be le ci da por ato do Po der

Exe cu ti vo, não se lhe apli can do o dis pos to no art. 150, 
III, b;

II – os re cur sos ar re ca da dos se rão des ti na dos:
a) ao pa ga men to de sub sí di os a pre ços ou

trans por te de ál co ol com bus tí vel, gás na tu ral e seus
de ri va dos e de ri va dos de pe tró leo;

b) ao fi nan ci a men to de pro je tos am bi en ta is re la -
ci o na dos com a in dús tria do pe tró leo e do gás;

c) ao fi nan ci a men to de pro gra mas de in fra-es -
tru tu ra de trans por tes.”(NR)

Art. 4º Enquan to não en trar em vi gor a lei com -
ple men tar de que tra ta o art. 155, § 2º, XII, h, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral,
me di an te con vê nio ce le bra do nos ter mos do § 2º, XII,
g, do mes mo ar ti go, fi xa rão nor mas para re gu lar pro -
vi so ri a men te a ma té ria.

Art. 5º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pro mul ga ção.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 692, DE 2002

(Nº 1.824/2002 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 dos Ami gos de São Pe -
dro da União (ACASPU) 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 Pe dro da União, 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 713, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
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a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU) 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 Pe dro da União, 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 110, 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 708, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u çu en se, na ci da de de
Ita u çu-GO;

2 – Por ta ria nº 713, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU), na ci da de de São Pe dro da
União-MG;

3 – Por ta ria nº  714, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de, na ci da -
de de Por to Ale gre-RS;

4 – Por ta ria nº 715, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Bra sil e Ou tras
Arté ri as, na ci da de de Pom bos-PE;

5 – Por ta ria nº 717, de 26 de no vem bro de 2002
– Ran cho Ver de Vida – RVV, na ci da de de Sal gue i -
ro-PE;

6 – Por ta ria nº 718, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her -
val, na ci da de de Her val D’Oeste-SC;

7 – Por ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu -
ra, Boa No tí cia, na ci da de de Du que Ba ce lar-MA;

8 – Por ta ria nº 724, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to Antô -
nio do Des co ber to, na ci da de de San to Antô nio do
Des co ber to-GO; e

9 – Por ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001
– So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à in fân cia de
Cruz, na ci da de de Cruz-CE.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002.

MC Nº 7 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 dos Ami gos
de São Pe dro da União (ACASPU), na ci da de de São
Pe dro da União, 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 53710.000506/99, 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 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 713, 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 53710.000506/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos
Ami gos de São Pe dro da União (ACASPU), com sede
na Rua Amé lia De lo ren zo Bar bo sa, nº 336 – Cen tro, na 
ci da de de São Pe dro da União, 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 to de ex clu si vi da de.
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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°08’04”S e lon gi tu de em
46°36’53”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9MHz.

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.

I – Intro du ção
1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São

Pe dro da União, ins cri to no CGC sob o nú me ro
02.282.438/0001-35, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Rua Dona Amé lia Do lo ren zo Bar bo sa,
336, Cen tro, ci da de de São Pe dro da União, MG, 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 23 de fe ve -
re i ro 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
27 de mar ço de 2000, 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 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 nº 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 01 a 107, 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 Rua Ver. Cus tó dio Fer re i ra
de Cas tro, 155, Cen tro, ci da de de São Pe dro da
União, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o -
grá fi cas em 21°08’05”S de la ti tu de e 46°36’92”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 27-3-00, 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 91, 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.
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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 II, III, IV 
e VIII da Nor ma 2/98, bem como apre sen tar o su bi tem 
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 62 e 95).

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. 97, 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 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 111 e 112.

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 dos Ami gos de São

Pe dro da União

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: João Fer re i ra Lo pes, Vice-Pre si den -

te: Hé lio Di niz, 1º Se cre tá rio: José Bar bo sa Cus tó dio,
2º Se cre tá rio: Antô nio Do ni ze te Mar ques, Te sou re i ro:
Luiz Antô nio de Re zen de, Dir. So ci al: José Alber to
Mar ques

–  lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

 Rua Dona Amé lia Do lo ren zo Bar bo sa, 336,
Cen tro, Ci da de de São Pe dro da União, Esta do de Mi -
nas Ge ra is,

– co or de na das ge o grá fi cas
21°08’04”S de la ti tu de e 46°36’53”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. 97 e no “Ro te i -
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, 
fls. 111 e 112, 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 as so ci a ção Co mu ni -
tá ria dos Ami gos de São Pe dro da União, 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 53.710.000.506/99,
de 23 de abril de 1998.

Bra sí lia, 7 de no vem bro 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, 8 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães, Co or de na dor Ge ral.

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. – Antô 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 va o Re la tó rio nº
414/2001/DOS/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. – Antô nio
Car los Tar de li, Se cre ta 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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 693, DE 2002

(Nº 1.817/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Pais e Pro fes so res 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, 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 462, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Pais e Pro fes so res 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 José, 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 1.451, DE 2001

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 456, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral, Infor ma ti vo e So ci al de Cam pos de Jú -
lio/MT, na ci da de de Cam pos de Jú lio-MT;

2 – Por ta ria nº 457, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Bom Jar -
dim de Go iás – ASCOBOM, na ci da de de Bom Jar dim 
de Go iás-GO;

3 – Por ta ria nº 458, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bem Vi ver, na ci da de de
San to Antô nio do Içá-AM;

4 – Por ta ria nº 461, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção Ca pe len se,
na ci da de de Ca pe la-AL;

5 – Por ta ria nº 462, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Pais e Pro fes so res, na ci da de de São
José-SC;

6 – Por ta ria nº 467, de 22 de agos to de 2001 –
ASVIP – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá -
rio do Ba ir ro São Vi cen te de Pa u la, na ci da de de São
Go tar do-MG;

7 – Por ta ria nº 468, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do Estre i to –
MA, na ci da de de Estre i to-MA;

8 – Por ta ria nº 481, de 22 de 2001 – Asso ci a ção
Cul tu ral Co mu ni tá ria Esta ção de Fran co da Ro cha, na 
ci da de de Fran co da Ro cha-SP;

9 – Por ta ria nº 487, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Sí tio His tó ri co de Olin da,
na ci da de de Olin da-PE; e

10 – Por ta ria nº 488, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Artís ti ca e Cul -
tu ral de Co ro man del-MG – ASCOBEN, na ci da de de
Co ro man del-MG.

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 586 EM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
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 de Pais e
Pro fes so res, na ci da de de São José, 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. 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 ral 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 cas 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 53740.0002016/00, 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 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.
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PORTARIA Nº 462, DE 22 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 53740.002016/00, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Pais e Pro fes -
so res, com sede na Rua Adul ce e Arbo e is do Nas ci -
men to, s/nº, Ser ra ria, na ci da de de São José, Esta do
de San ta Ca ta ri na, 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 27°34’26”S e lon gi tu de em
48°38’22”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 er -
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 244/2001-DOSR./SSR./MC.

Referência: Pro ces so nº
5374002016/00, de 7-2-00

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 co mu ni ca ção Co mu ni tá ria.

Interessado: APP – Asso ci a ção de
Pais e Pro fes so res do Cen tro Edu ca ci o nal
Mu ni ci pal Luar, lo ca li da de de São José,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

I – Intro du ção
1. A APP – Asso ci a ção de Pais e Pro fes so res do

Cen tro Edu ca ci o nal Mu ni ci pal Luar, ins cri ta no
CGC./MF. ou CNPJ sob o nú me ro 03.320.649/0001-88,
no Esta do de San ta Ca ta ri na, com sede na Rua Adul ce
Arbo e is do Nas ci men to s/nº – Ser ra ria, ci da de de São
José – SC., 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 ja ne i ro 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 e

em aten di men to ao Avi so de Ha bi li ta ção pu bli ca do
aos 17-12-99.

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
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 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 fa 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;
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– 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 140, 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

Plan ta de Arru a men to 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 Pra ça Adul ce Arbo e is s/nº, na ci -
da de de São José, Esta do de San ta Ca ta ri na, de co or de -
na das ge o grá fi cas em 27º34’26”S de la ti tu de e
48º38’22”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 81, 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, a re que -
ren te al te rou sen si vel men te as co or de na das, que fo ram 
ace i tas e ana li sa das 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 a apre sen ta -

ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci -
sos I, II e X 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 en ca mi nha -
men to do Pro je to Téc ni co com pos te ri or ade qua ção
do mes mo à Nor ma nº 2/98. (fls. 84 a 140).

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” – fo lha 110, 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) aces só ri os (an te na e cabo co a xi al), ? ?

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 141 e 142.

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
APP – Asso ci a ção de Pais e Pro fes so res do

Cen tro Edu ca ci o nal Mu ni ci pal Luar;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Vice-pre si den te: 1º Se cre tá rio: 2º

Se cre tá ria: 1º Te sou re i ro: 2º Te sou re i ro: San dra Re gi -
na Vi e i ra Isop po José Adal ber to de Sou za, Mar co Au -
ré lio da Sil va, Te re zi nha de Je sus Hack, Léo Iná cio
Lohn, Alti no Ti a go 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 Adul ce Arbo e is do Nas ci men to – Ser ra ria,
ci da de de São José, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– co or de na das ge o grá fi cas
27º34’26” S de la ti tu de e 48º38’23” W 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. 141 e 142,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” —
fo lha 110 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 APP – Asso ci a ção
de Pais e Pro fes so res do Cen tro Edu ca ci o nal Mu ni ci -
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pal Luar, 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 53740002016/00, de 7 de fe ve re i ro de 2000.

Bra sí lia, 26 de ju lho de 2001. – (bo có pia), Re la -
tor da con clu são Ju rí di ca – (bo có pia), 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, 27 de ju lho 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 31 de ju lho 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
244/2001/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, 31 de ju lho 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 694, DE 2002

(Nº 1.825/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Ran cho
Ver de Vida – RVV a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Sal gue i ro, 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 717, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a Ran cho Ver de Vida – RVV 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 Sal gue i ro, 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 110, 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 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 708, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u cu en se, na ci da de de
Ita u çu-GO;

2  –  Por ta ria nº 713, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU), na ci da de de São Pe dro da
União-MG;

3  –  Por ta ria nº 714, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de, na ci da -
de de Por to Ale gre-RS;

4  –  Por ta ria nº 715, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Bra sil e Ou tras
Arté ri as, na ci da de de Pom bos-PE;

5  –  Por ta ria nº 717, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Ran cho Ver de Vida  –  RVV, na ci da de de Sal gue i -
ro-PE;

6  –  Por ta ria nº 718, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her -
val, na ci da de de Her val D’Oeste-SC;

7  –  Por ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu -
ra, Boa No tí cia, na ci da de de Du que Ba ce lar-MA;

8  –  Por ta ria nº 724, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to Anto -
nio do Des co ber to, na ci da de de San to Anto nio do
Des co ber to-GO; e

9  –  Por ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001  
–  So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz, na ci da de de Cruz-CE.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002.  –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 10 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 Ran cho Ver de Vida  –  RVV. Na ci da de
de Sal gue i ro, 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
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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 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 53103.000045/00, 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 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 717 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
arts. 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 53103.000045/00, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Ran cho Ver de Vida  –  RVV,
com sede na Ave ni da Pa tri o ta, nº 200, Ran cho Ver -
de, na ci da de de Sal gue i ro, 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 08°04’03”S e lon gi tu de em
39°07’48”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 a 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.

I – Intro du ção
1.A Ran cho Ver de Vida – RVV, ins cri ta no CNPJ

sob o nú me ro 03.607.05210001-19, Esta do de Per -
nam bu co, com sede na Av. Eli sa Pa tri o ta, nº 200,
Ran cho Ver de, Ci da de de Sal gue i ro, 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 26-1-1999, 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 
5-12-2000, 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 tas 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.
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– 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 4 a 90 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 Av. Eli sa Pa tri o ta, nº 200,
Ran cho Ver de, Ci da de de Sal gue i ro, Esta do de Per -
nam bu co, de co or de na das ge o grá fi cas em 8º4’3”S de 
la ti tu de e 39º7’48”W de lon gi tu de, con so an tes aos da -
dos cons tan tes no avi so no DOU de 5-12-2000, Se -
ção 3. As co or de na das ge o grá fi cas fo ram con si de ra -
das na aná li se téc ni ca, á fl. 41, em 8º4’1”S de la ti tu de
e 39º7’11”W de lon gi tu de.

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 lha 41, 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 apre sen ta ção

da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci sos I,

II, IV, e VIII da Nor ma 02/98, al te ra ção es ta tu tá ria, có -
pia do CNPJ da Enti da de, com pro va ção de vá li da
exis tên cia das Enti da des que ma ni fes ta ram apo io à
ini ci a ti va da re que ren te, de cla ra ção do en de re ço da
sede da Enti da de, de cla ra ção de acor do com o su bi -
tem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 da Nor ma 02/98, plan ta de
ar ru a men to, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co) e ade qua ção do mes mo á Nor ma 02/98 (fls.
45 a 90).

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. 89, 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 91 e 92.

15. E o re la tó rio.

IV –– Con clu são/Opi na men to

16. O Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão, a quem cabe a condução dos
trabalhos de habilitação de interessados na
exploração do serviço de radiodifusão comunitária,
conclui a instrução dos presentes autos, após detido 
exame do rol de documentos, os quais estão
compatíveis com a legislação atinente.

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

Ran cho Ver de Vida – RW.

– qua dro di re ti vo
Presidente: Maria do Socorro Alves Menezes Patriota

Vice-Pre si den te:, Lu i za Alves Gon dim, 1a Se -
cre tá ria: Bri gi da Ma ria Me ne zes Cruz, 2º Se cre tá rio:
Fá bio de Sou za Leão , 1º Te sou re i ro: Mar cos Fer re i ra
da Sil va, 2º Te sou re i ro: José Nu nes Pa tri o ta
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– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio Av. Eli sa Pa tri o ta, nº 200, Ran cho Ver de, Ci -
da de de Sal gue i ro, Esta do de Per nam bu co; 

– co or de na das ge o gráfl cas
08º 04’ 03” S de la ti tu de e 39º 07’ 48” 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. 89 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
91 e 92, 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 Ran cho Ver de Vida–
RVV, 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 53.103.000.045/00 de 14-2-2000.

Bra sí lia, 25 de ou tu bro de 2000. – Adri a na G.
Cos ta, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – Adri a na Rsen -
de Ave lar Ra be lo,  Re la to ra 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, 30 de ou tu bro de 2001. – Ha mil ton
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, 1º 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
nº389/2001/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, 1º 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 695, DE 2002

(Nº 1.826/2002, 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 Fm Uni dos do
Her val a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Her val D’Oeste, 
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 718, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her -
val 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 Her val D’Oeste, 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 110, 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 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 708, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u çu en se, na ci da de de
Ita u çu-GO;

2  –  Por ta ria nº 713, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU), na ci da de de São Pe dro da
UniãoMG;

3  –  Por ta ria nº 714, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de, na ci da -
de de Por to Ale gre-RS;

4  –  Por ta ria nº 715, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Bra sil e Ou tras
Arté ri as, na ci da de de Pom bos-PE;

5  –  Por ta ria nº 717, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Ran cho Ver de Vida  –  RVV, na ci da de de Sal gue i -
ro-PE;

6  –  Por ta ria nº 718, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her -
val, na ci da de de Her val D’Oeste-SC;

7  –  Por ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu -
ra, Boa No tí cia, na ci da de de Du que Ba ce lar-MA;

8  –  Por ta ria nº 724, de 26 de no vem bro de 2001  
–  Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to Anto -
nio do Des co ber to, na ci da de de San to Anto nio do
Des co ber to-GO; e

9  –  Por ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001  
–  So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz, na ci da de de Cruz-CE;

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002.  –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MC Nº 11 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 Rá dio Co mu ni tá ria FM
Uni dos do Her val, na ci da de de Her val D’Oeste, 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. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua in 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 ta ti vo 
nº 53820.000678/98, 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 tos 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 718 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
arts. 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 53820.000678/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá -
ria FM Uni dos do Her val, com sede na Rua San tos
Du mont, nº 135  –  Cen tro, na ci da de de Her val
D’Oeste, 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 27°10’34”S e lon gi tu de em
51°29’50”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.

I – Intro du ção

1. Associação Rádio Comunitária FM Unidas
do Herval, inscrita no CNPJ sob o número
02.741.022/0001-38, no Estado de Santa Catarina,
com sede na Rua Santos Dumont, 135, Centro,
Cidade de Herval D’Oeste, SC, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 10 de setembro de 1.998,
subscrito por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, na localidade que indica.

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 Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor
Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao
exame do pleito formulado pela requerente,
consubstanciado na Petição de folha 01, bem como
a documentação apresentada, relatando toda a
instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a lei
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nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma 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
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

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 01 a 108, 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. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Santos Dumont, s/nº,
Cidade de Herval D’Oeste, Estado de Santa
Catarina, de coordenadas geográficas em
27°10’12”S de latitude e 51°29’05”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado 
no DOU, de 18-3-1999, Seção 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 82, 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 II, III, bem como o su bi tem 6.11, (Pro -
je to Téc ni co), da Nor ma 2/98, (fls. 86 e 109).

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. 111, 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 123 e 124.

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:
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– nome
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni das do Her val

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Luiz Fer nan do Hall, Vice-Pre si den -
te: Gê no va Ge ral di, Se cre tá rio Ge ral:       Sa le te Apa -
re ci da C. de Mat tos, Vice-Se cre tá rio: Car la Pa trí cia
Sa va ris, Di re tor Ge ral:  Da ni e la  A Go mes de Lima, Te -
sou re i ro: Jor ge Luiz Cos ta, Vice-Te sou re i ro: He li a na da
Gra ça  Hall

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio 

Rua Ma re chal De o do ro, 133, Ci da de de Her val
D’Oeste, Esta do de San ta Ca ta ri na

– co or de na das ge o grá fi cas

27°10’34”S de la ti tu de e 51°29’50”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. 111, e “Ro te i ro de Aná li -
se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 123 e
124, 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 Rá dio Co mu ni tá ria 
FM Uni das do Her val, 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 53.820.000.678/98, de 22 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 7 de no vem bro 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, 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, 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
420/2001/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 sã de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 696, DE 2002

(Nº 1.827/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a So ci e -
da de de Ampa ro e Edu ca ção a Infân cia
de Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Cruz, Esta -
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 731, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz 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 Cruz, 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.

MENSAGEM Nº 110, 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 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 ço 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 708, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita u çu en se, na ci da de de
Ita u çu – GO;

2 – Por ta ria nº 713, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU), na ci da de de São Pe dro da
União – MG;

3 – Por ta ria nº 714, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de, na ci da -
de de Por to Ale gre – RS;

4 – Por ta ria nº 715, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Bra sil e Ou tras
Arté ri as, na ci da de de Pom bos – PE;

5 – Por ta ria nº 717, de 26 de no vem bro de 2001
– Ran cho Ver de Vida – RVV, na ci da de de Sal gue i ro – 
PE;

6 – Por ta ria nº 718, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her -
val, na ci da de de Her val D’Oeste – SC;

7 – Por ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu -
ra, Boa No tí cia, na ci da de de Du que Ba ce lar – MA;
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8 – Por ta ria nº 724, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to Anto -
nio do Des co ber to, na ci da de de San to Anto nio do
Des co ber to – GO; e

9 – Por ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001
– So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz – CE.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 21 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 So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção a
Infân cia de Cruz, na ci da de de Cruz, Esta do do Ce a -
rá, 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 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 53650.002456/98, 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 731 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
arts. 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 53650.002456/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a So ci e da de de Ampa ro e Edu -
ca ção à Infân cia de Cruz, com sede na Rua Seis de
Abril, nº 170, na ci da de de Cruz, Esta do do Ce a rá, 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°55’02”S e lon gi tu de em
40°10’16”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.

I – Intro du ção
1. So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân -

cia de Cruz, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
7.664.196/0001-68, no Esta do do Ce a rá, com sede
na Rua Antô nio Mu niz, nº 82, Ci da de de Cruz, CE,
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 20
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 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.
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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 Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário
de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a
legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma 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 1 a 166 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. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Antônio Muniz, nº 82,
Cidade de Cruz, Estado do Ceará, de coordenadas
geográficas em 2º55’2”S de latitude e 40º10’6”W de
longitude, consoante aos dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 18-3-1999, Seção 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 137, 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. Foi dado o parecer pelo Indeferimento da
Entidade, fls. 118, no entanto, houve o recurso às fls.
119, que foi provido as fls. 138. Seguiram-se diligências 
para alteração estatutária e apresentação do subitem
6.11, (Projeto Técnico), da Norma 02/98.

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. 142, 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 164 e 165.

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

So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma no el Val dery da Ro cha,

Vice-Pre si den te: José lvan do Nas ci men to, Se cre tá -
ria: Ma ria de Lour des Mu niz, Te sou re i ro:                Car -
min da Amé lia Car va lho Alves

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua 6 de Abril, nº 170, Ci da de de Cruz, Esta do
do Ce a rá;

– co or de na das ge o grá fi cas
02°55’02”S de la ti tu de e 40°10’16”W de lon gi tu -

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes do “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 142 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 164 e 165, 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 So ci e da de de Ampa -
ro e Edu ca ção à Infân cia de Cruz, 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 53.650.002.456/98, de 29 de
ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 6 de no vem bro 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, 7 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, 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 393/2001/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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 697, DE 2002

(Nº 1.829/2002, 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 Co mu ni tá ria do
Ba ir ro de La ges 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 -
ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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 746, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro 
de La ges 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 ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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 118, 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 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 pra 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 745, de 6 de de zem bro de 2001 –
Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Rio Pre to, na 
ci da de de Rio Pre to-MG;

2 – Por ta ria nº 746, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro
de La ges, na ci da de de Pa ra cam bi-RJ;

3 – Por ta ria nº 748, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita nhan du en se de Ra di o di -
fu são, na ci da de de Ita nhan du-MG;

4 – Por ta ria nº 751, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Sin to nia
Car mo de Mi nas-FM, na ci da de de Car mo de Mi -
nas-MG;

Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25587

DEZEMBRO 2002176    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



5 – Por ta ria nº 752, de 6 de de zem bro de 2001 –
ACCAP – Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Alto
Pa ra ná, na ci da de de Alto Pa ra ná-PR;

6 – Por ta ria nº 754, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mar ga reth Su as su na La u re a no _
FUNAMSL, na ci da de de Ri a cho dos Ca va los-PB;

7 – Por ta ria nº 755, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Pró-De sen vol vi men to Co mu ni tá rio das
Ver ten tes, na ci da de de Ver ten tes _ PE;

8 – Por ta ria nº 756, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Alto Rio 
Doce, na ci da de de Alto Rio Doce-MG; e

9 – Por ta ria nº 771, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va Rio Qu en te, na ci da -
de de Rio Qu en te-GO;

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2002. – Mar co
Ma ci el.

MC Nº38 EM

Bra sí lia, 23 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 de Co mu ni ca ção Co mu ni -
tá ria do Ba ir ro de La ges, na ci da de de Pa ra cam bi,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, 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 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 ma co mu ni da de, au xi li an do não 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 53770.02334/98, 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 a 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.

POR TA RIA Nº 746, DE 6 DE DE ZEM BRO 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 2.615, de 3 de ju nho de
1998, ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53770.002334/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria do Ba ir ro de La ges, com se na Rua Dr.
Ro me i ro Neto nº 105, Ba ir ro La ges, na ci da de de Pa -
ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne i ro, 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°37’24”S e lon gi tu de em
43°42’04”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.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do
Ba ir ro de La jes, ins cri to no CGC sob o nú me ro
02.753.691/0001-20, no Esta do do Rio de Ja ne i ro,
com sede na Rua Dr. Ro me i ro Neto, 105, La jes, Ci da -
de de Pa ra cam bi, RJ, 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 29 de se tem bro de 1.998, 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 1.999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
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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 Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor
Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao
exame do pleito formulado pela requerente,
consubstanciado na Petição de folha 1, bem como a 
documentação apresentada, relatando toda a
instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19–2–1998, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma 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, 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 193, 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 

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados 
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Dr. Romeiro Neto,
105, Lajes, Cidade de Paracambi, Estado do Rio de
Janeiro, de coordenadas geográficas em 22º 37’ 24” 
S de latitude e 43º 42’ 04” W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado 
no DOU, de 18-3-1999, Seção 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 146, de no mi na do “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 apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, in ci sos I, II, IV, V, VI e VIII, e pos te ri or -
men te a apre sen ta ção do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc -
ni co), da Nor ma 02/98, fls. (84, 119, 150 e 194).

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. 205, 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),
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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 206 e 207.

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 de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do

Ba ir ro de La jes 

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Sér gio Cor rêa Vi e i ra, Se cre tá rio:
Jor ge Cé sar do Val le, Te sou re i ro: Re i nal do Lu ci a no C. 
de Mo ra es, Dir. So ci al: Ama do Je sus Flo res, Pres. do
Cons. Com.: André Juan dos Ju li a ce

–  lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Dr. Ro me i ro Neto, 105, La jes, Ci da de de
Pa ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne i ro,

 – co or de na das ge o grá fi cas

22º 37’ 24”S de la ti tu de e 43º 42’ 04”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. 205, e no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 206 e 207, 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 de Co -
mu ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro de La jes, 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
53.770.002.334/98, de 30 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. –  Re la tor da
con clu são ju rí di ca;                    Re la tor da con clu são téc -
ni ca. Re gi na Apa re ci da Mon te i ro.

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, 26 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, 26 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
nº448/2001/DOSR/SSRIMC.

Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca
para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 26 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 698, DE 2002

(Nº 1.828/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a 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
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 do Oes -
te, Es ta 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 605, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
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 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 Ga bri el do
Oes te, 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.
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I – Intro du ção
1. 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, ins cri to
no CNPJ sob o nú me ro 03.081.204/0001-92, no Esta -
do de Mato Gros so do Sul, com sede na Av. Ge tú lio
Var gas, 757, Fun dos, ci da de de São Ga bri el do Oes -
te, MS, 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
16 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 19 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 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 n°
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 nº 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 mos 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 01 a 204, 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 Av. Ge tú lio Var gas, 757,
Fun dos, ci da de de São Ga bri el do Oes te, Esta do de
Mato Gros so do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em
19º23’58”S de la ti tu de e 54º34’20”W de lon gi tu de,
con so an te os da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU de 18-3-99, 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 187, de no mi na do de “Ro te i ro da 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das no vas co or de na das, que fo ram ace i tas e
ana li sa das 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 do 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 ele 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.
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12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
do su bi tem 6,7, in ci so l e II da Nor ma 02/98 bem como 
o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 02/98,
(fls. 147,177,189 e 205).

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”, fIs. 196, 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 210 e 211.

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 cluí 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 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

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Ana Pa u la Vi e i ra Lima, Vice-Pre si -
den te: Ani to Fas si ni, 1º Se cre tá rio: Sér gio Wan der ley
Sil va, 2º Se cre tá rio: Edi nei Pin to Vi e i ra, Te sou re i ro:
Joel Mar ques Dias Jú ni or, Dir. de Pa tri mô nio: Cla u dir
José Ber ton cel li

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Ge tú lio Var gas, 757, Sala 106, Fun dos, con -
do mí nio Po li cen ter, Ci da de de São Ga bri el do Oes te,
Esta do de Mato Gros so do Sul,

– co or de na das ge o grá fi cas
19°23’57”S de la ti tu de e 54°34’21”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. 195 no “Ro te i -

ro de Aná li se de ins ta la ção da Esta ção de RADCOM”, 
fls. 210 e 211, 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 de De -
sen vol vi men to Edu ca ti vo, Cul tu ral Ambi en tal do São 
Ga bri el do Oes te, 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 53.700.000.654/99, de 16 de abril
de 1999.

Bra sí lia, 15 de ou tu bro 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, 19 de ou tu 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, 22 de ou tu 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
370/2001/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, 22 de ou tu bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de lo, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di -
fu são Inte ri no.

(Á Co mis são de Edu ca ção.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 699, DE 2002

(Nº 1.830/2002, 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 Cul tu ral e Artís ti ca Fo -
lha do Bo que i rão 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 ri ti ba, 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 a Por -

ta ria nº 768, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca Fo lha
do Bo que i rão 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 ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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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RELATÓRIO N0 445/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so n0

53.740.000.717/99, de 3-9-1999
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

Cul tu ral e Artís ti ca Fo lha do Bo que i rão, lo -
ca li da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

I – Intro du ção
1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca Fo -

lha do Bo que i rão, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro
03.368.142/0001-02, no Esta do do Pa ra ná, com sede na 
Rua Pro fa. Ma ria Assump ção, 3867, Ba ir ro Bo que i rão.

Ci da de de Cu ri ti ba, PR, 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 02 de se tem bro 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 – D.O.U.,
de 17 de de zem bro de 1.999, 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 n0 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 n0 9.612, de 19.02.1998, 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 n0 2.615, de 03.03.1998 e
Nor ma n0 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 n0
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 01 a 169, 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 Rua Pro fa. Ma ria Assump -
ção, 3867, Ba ir ro Bo que i rão, Ci da de de Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná, de co or de na das ge o grá fi cas em
25°29’’ 35” S de la ti tu de e 49° 14’ 40” W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no D.O.U., 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 con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 129, de no mi na do de “Ro te i ro 
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

25596 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    185DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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, apre sen ta ção dos su bi tem 6,7 1,11 e V da
Nor ma nº 2/98. Di an te da re gu la ri da de téc ni co-ju rí di -
ca 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 nº 2/98, foi en ca mi nha do ofí 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 nº 02/98, do qual cons ta tou-se que a 
re que ren te con ta com um ma i or nú 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 nº 2/98, (fls. 133, 150,155 e 170).

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. 182, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 184 e 185.

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 Cul tu ral e Artís ti ca Fo -

lha do Bo que i rão

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Fran cis co Car los dos San tos Gar -

cez, Vice-Pre si den te: Ma ri sa Ro sa ne de Sou za, Se -
cre tá ria Ge ral: Lu cío la Men des dos San tos, Te sou re i -
ra: Da ya ne Hirt, Dir. de Co mu ni ca ção: Ernst Di e ter
Re chen berg

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Profª Ma ria Assump ção, 3867, Ba ir ro Bo -
que i rão, Ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

– co or de na das ge o grá fi cas
25°29’35” S de la ti tu de e 49°14’40” 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. 182, e no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 184 e 185, 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 Cul tu ral e Artís ti ca Fo lha do Bo que i rão, 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
53.740.000.717/99, de 3 de se tem bro de 1999.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. –  Re la tor da
con clu são Ju rí di ca.

De acor do.
Éri ca Alves Dias, Che fe de Di vi são.
Re la tor da con clu são Téc ni ca – Re gi na Apa re -

ci da Mon te i ro, Che fe de Ser vi ço.

 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, 26 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 700, DE 2002

(Nº 1.846 de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ASSO -
CIAÇÃO Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da
Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Anga tu -
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 317, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da Espe ran ça 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
Anga 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.
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I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da

Espe ran ça, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú -
me ro 02.724.156/0001-40, no Esta do de São Pa u lo,
com sede na Rua Jú lio Fer re i ra Fo ga ça, 285 – Dis tri to
Bom Re ti ro da Espe ran ça, ci da de de Anga tu ba – 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
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 – Pro ces -
so nº 53830002106/98 D.O.U. de 27 de mar ço de
2000, 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 Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor
Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao
exame do pleito formulado pela requerente,
consubstanciado na Petição de folha 01, bem como
a documentação apresentada, relatando toda a
instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-98, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-98 e Norma nº 2/98, de 6-8-98.

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 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 08 a 98 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. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Júlio Ferreira Fogaça, 
285 – Distrito Bom Retiro da Esperança, na cidade
de Angatuba, Estado de São Paulo, de coordenadas 
geográficas em 23°33’53”S de latitude e 48°18’19”W 
de longitude, consoante aos dados constantes do
Aviso publicado no D.O.U. de 27-3-00, Seção 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 60, 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 o en ca mi nha -

men to do Pro je to Téc ni co com pos te ri or ade qua ção
do mes mo à Nor ma 02/98, (fls. 64 a 98).
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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 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 82 e 83.

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 Bom Re ti ro da Espe -
ran ça;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Pa u lo Anto nio de Me i ra, Vice-Pre si -

den te:       Car los Gus ta vo Ra mos Qu i ri no, 1º Se cre tá -
rio:  João Luiz de Me i ra, 2º Se cre tá rio:   Fran cis co de
Je sus Me de i ros, 1º Te sou re i ro: José Ri car do Her ge -
sel, 2ª Te sou re i ra: Ju va nia Apa re ci da de Oli ve i ra,
Cons. Co mu ni tá rio: Val de mar de Me i ra,Cons. Co mu -
ni tá rio: José Car los da Sil va, Cons. Co mu ni tá rio: José
Ri car do Vil kas, Cons. Co mu ni tá rio: Bras Ro chel,
Cons. Co mu ni tá rio: José Alcin do de Abreu

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Jú lio Fer re i ra Fo ga ça 285 – Dis tri to de Bom
Re ti ro da Espe ran ça, ci da de de Anga tu ba, Esta do de
São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
23°33’53”S de la ti tu de e 48°18’19”W 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. 82 e 83,
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 Co mu ni -
tá ria Bom Re ti ro da Espe ran ça, 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 53830002106/98, de 14
de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 12 de abril 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 e Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 17 de abril de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral de 2001.

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, 17 de abril 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
146/2001/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, 17 de abril 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 701, DE 2002

(Nº 1.849/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ASSO -
CIAÇÃO E Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio 
Li ber mann 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 Go i a -
be i ra, 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 341, de 28 de ju nho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber -
mann 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 Go i a be i ra, 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.
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PORTARIA Nº 341, DE 28 DE JUNHO 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 53710.000966/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção e Mo vi men to Co -
mu ni tá rio Rá dio Li ber mann FM, com sede rua Rua
Prin ci pal, nº 511, Cen tro, na ci da de de Go i a be i ra,
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 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. 3 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 18°58’58”S e lon gi tu -
de em 41°13’21”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9
MHz.

Art. 4 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. 5 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 127/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53710000966/98, de 4-9-98.

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 Li ber mann FM, lo ca li da de Go i -
a be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio
Li ber mann FM, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob

o nú me ro 01.793.228/0001-49, no Esta do de Mi -
nas Ge ra is, com sede na Rua Prin ci pal nº 511 –
Cen tro, ci da de de Go i a be i ra – MG, 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 03 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 dos Ser vi ços 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 to 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 19-2-98, 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 3-3-98, e Nor ma
nº 2/98, de 6-8-98.

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

Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25605

DEZEMBRO 2002194    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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 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 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 03 a 157 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 cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Prin ci pal nº 511 – Cen -
tro, na ci da de de Go i a be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is,
de co or de na das ge o grá fi cas em 18°58’58”S de la ti tu -
de e 41°13’21”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 18-3-99,
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 84 a 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 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 com pro -

va ção 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, bem
como apre sen ta ção do Pro je to Téc ni co. Após a
de vi da ins tru ção do pro ces so, foi pro pos ta a ten -
ta ti va de acor do com ou tra en ti da de da lo ca li da -
de, de acor do com o su bi tem 6.10.1 da Nor ma nº
02/98, e, di an te da ne ga ti va quan to ao acor do, uti -
li zou-se o cri té rio de se le ção dis pos to no su bi tem
6.10.2 da ci ta da Nor ma, do qual cons ta tou-se que 
a en ti da de em epí gra fe con ta va com ma i or nú me -
ro de ma ni fes ta ções em apo io à ini ci a ti va do que
sua con cor ren te, o que le vou à sua se le ção (fls.
94 a 157).

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 141, 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 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 153 e 154.

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 
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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 Li ber -

mann FM,

 – qua dro di re ti vo:

Pre si den te: Ages san dro Car ri jo Cos ta,Vice-Pre -
si den te: José Pe re i ra Bar bo sa, 1º Se cre tá rio:  Ilda Ma -
ria Ta va res Hen ri que, 2º Se cre tá rio:  Wil ma Lu i za Fer -
re i ra, 1º Te sou re i ro: Adnê Pe ri cel da Sil va, 2º Te sou re -
i ro:  Edson Ma u rí cio Pi nhe i ro

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio:

Rua Prin ci pal, nº 511 – Cen tro, ci da de de Go i a -
be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is

– co or de na das ge o grá fi cas:

18º58’58” de la ti tu de e 41º13’21” 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.
153 e 154, bem como “For mu lá rio de Infor ma ções
Téc ni cas” – fls. 141 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 Li ber mann 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
53710000966/98, de 4 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2000. – Re la tor da
Con clu são Ju rí di ca

De acor do, 

Re la tor da Con clu são Téc ni ca   

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
0127/2000/DOSR/SSRIMC. 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 702, DE 2002

(Nº 1.854/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Aral Mo -
re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria – AMAC a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Aral Mo re i ra, 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 288, de 16 de maio de 2001, que au to -
ri za a Aral Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria –
AMAC 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 Aral Mo re i ra, 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.
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I – Intro du ção
1. Aral Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria, ins cri to 

no CNPJ sob o nú me ro 02.751.219/0001-58, no Esta -
do do Mato Gros so do Sul, com sede na Rua Ge ne ral
Du tra, 946, Cen tro, Ci da de de Aral Mo re i ra, MS, 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 de se -
tem bro de 1.998, 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 – Pro ces -
so nº 53.700.001.623/98, de 18 de mar ço de 1.999,
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 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, 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 01 a 139, 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 Rua Ge ne ral Du tra, 946,
Cen tro, Ci da de de Aral Mo re i ra, Esta do do Mato
Gros so do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em
22º56’ 59”S de la ti tu de e 55º37’43”W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no D.O.U., 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 vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 120 a 123, 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. Di an te da cons ta ta ção da re gu la ri da de téc -

ni co-ju rí di ca da do cu men ta ção apre sen ta da nos au -
tos do pro ces so, foi pro pos ta a ten ta ti va as so ci a ti va
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en tre a re que ren te e ou tra in te res sa da na lo ca li da de.
Ocor re que, em face da ne ga ti va por par te da re que -
ren te, no que se re fe re ao acor do, uti li zou-se o cri té rio
de se le ção dis pos to no su bi tem 6.10.2 da Nor ma nº
2/98, no qual se ob ser vou que nos au tos do pro ces so
em epí gra fe, cons ta ma i or nú me ro de ma ni fes ta ções
em apo io, do que nos au tos do pro ces so da con cor -
ren te. Des ta for ma, a Enti da de foi se le ci o na da e se -
gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção do su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma nº 2/98, (fls.
139,140 e 154).

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. 157, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 169 e 170.

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

Aral Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Alfred Wolf gang Wolf, Vice-Pre si -

den te: Dar ci Se ve ri no So li go, Se cre tá ria: Ilde te da Sil -
va Xa vi er dos San tos, Te sou re i ro: Nei Eli as Co i net he
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 

 Rua Ge ne ral Du tra, 946, Cen tro, Ci da de de Aral 
Mo re i ra, Esta do do Mato Gros so do Sul,

– co or de na das ge o grá fi cas
22°56’59”S de la ti tu de e 55°37’43” W de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 157, que se re fe re à lo ca li -
za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da
Esta ção de Rad com”, fls. 169 e 170.

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 AraI Mo re i ra Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria, 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 53.700.001.623/98, de 25 de se tem -
bro de 1998.

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2001. – Re la tor da
conc Iu 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 29 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, 3 de abril 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
131/2001/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 3 de abril 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)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 703, DE 2002

(Nº 1.855/2002, 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 Ino cên ci en ce de Co mu ni -
ca ção e Mar ke ting a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ino -
cên cia, 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 638, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ino cên ci en ce de Co mu ni ca ção 
e Mar ke ting 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 Ino cên cia, 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.
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RELATÓRIO Nº 0006/2000-DOSR./SSR./MC.

Referência: Pro ces so nº
53.700.001.385/98, de 2-9-98.

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
Ino cên ci en se de Co mu ni ca ção e Mar ke ting, 
lo ca li da de de Ino cên cia, Esta do do Mato
Gros so do Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ino cên ci en se de Co -
mu ni ca ção e Mar ke ting, ins cri ta no CGC./MF. sob o
nú me ro 01.064.665/0001-21, no Esta do do Mato
Gros so do Sul, com sede na Rua Duca Va la dão, nº
881, Cen tro, 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 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 
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, 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 à 118, 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 Rua Duca Va la dão, nº 881,
Cen tro, na ci da de de ino cên cia, Esta do do Mato
Gros so do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em
19º43’30”S de la ti tu de e 51º55’47”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 5-11-1998, 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 80, 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 dih 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: 
II, 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 02/98. (fls. 120).

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. 123, 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 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 141 e 142.

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 lno cên ci en se de Co -

mu ni ca ção e Mar ke ting,

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:Clo do nei Pi res Leal, Se cre tá rio:Da -

ni el de Pa u la e Sou za,Te sou re i ro:Car los Alber to de
Gran di,lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio Rua Duca Va la dão, n0 881, Cen tro, na ci da -
de de Ino cên cia, Esta do do Mato Gros so do Sul;

–  co or de na das ge o grá fi cas
19°43’30”S de la ti tu de e 51°55’47”W 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. 80 -, 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
Ino cên ci en se de Co mu ni ca ção e Mar ke ting, 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 n0 53.700.001.385/98, de 2 de
se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 14 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

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia,14 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,18 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 n0

0006/2000/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,18 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 704, DE 2002-12-18

(Nº 1.857/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Gru po Co ne sul 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 na do Li vra men to, 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 394, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Rá dio Gru po Co ne sul 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 na do Li vra men to, 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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I – Intro du ção
1. A Rá dio Gru po Co ne sul, ins cri ta no CNPJ sob 

o nú me ro 92.914.472/0001-78, Esta do do Rio Gran de 
do Sul, com sede na Rua Tú lío da Fon tou ra, nº 403,
Par que São José, Ci da de de San ta na do Li vra men to,
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
10-9-1999, 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 de
27-3-2000, 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 n0 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 Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor
Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao
exame do pleito formulado pela requerente,
consubstanciado na Petição de folha 01, bem como
a documentação apresentada, relatando toda a
instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto n0 2.615, de 3-31998 e Norma nº 2, 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 n0

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 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 05 a 135 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. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Túlio da Fontoura, n0 403,
Parque São José, Cidade de Santana do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul, de coordenadas
geográficas em 30°55’17,8”S de latitude e
55°29’08,38”W de longitude, consoantes aos dados
constantes no aviso no DOU de 27-3-2000, Seção 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 lha 55, 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 apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção e
do Esta tu to, al te ra ção es ta tu tá ria, Ata de Ele i ção dos
atu a is di ri gen tes da Enti da de, de cla ra ções de acor do
com o su bi tem 6.7, inc. III, V e VII da Nor ma 2/98, có -
pia do CNPJ da Enti da de, com pro va ção de vá li da
exis tên cia das Enti da des que ma ni fes ta ram apo io à
ini ci a ti va da re que ren te, de cla ra ção do en de re ço da
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sede da Enti da de, bem como do su bi tem 6.11 (Pro je -
to Téc ni co) da Nor ma 2/98 (fls. 59 a 135).

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. 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 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 128 e 129.

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 aos 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

Rá dio Gru po Co ne sul.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Car los Luiz Sa ba ti ni, Vice-pre si den -

te: Na il ton Gon çal ves Pe ru che na, Se cre tá ria:Sô nia
Ode te da Sil va Men des, Te sou re i ra: Ma ria de Fá ti ma
da Sil va Sa ba ti ni

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Tú lio da Fon tou ra, nº 403, Par que São
José, Ci da de de San ta na do Li vra men to, Esta do do
Rio Gran de do Sul;

–– co or de na das ge o grá fi cas
30º 55’ 17,8”S de la ti tu de e 55º 29’ 08,38”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. 103, e “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de

RADCOM”, fls. 128 e 129, 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 Rá dio Gru po Co ne -
sul, 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 53.790.000.801/99 de 16 de se tem bro de 1999.

Bra sí lia, 12 de ju lho de 2001. – Adri a na G. Cos -
ta, Re la tor da con clu são Ju rí di ca. – (en tra as si na tu -
ra), Re la tor da con clu são Téc ni ca.

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, 13 de ju lho 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, 13 de ju lho 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
223/2001/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, 16 de ju lho 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)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 705, DE 2002

(Nº 1.859/2002, 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 Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra Nova Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cipó, Esta do da Ba hia.

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 506, de 24 de agos to 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
Nova Espe ran ça 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 Cipó, Esta do da Ba hia.

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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DEPARTAMENTO DE OUTORGA 
DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 257/2001–DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.640.000.961/98 de 20-8-1998

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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra Nova Espe ran ça, 
lo ca li da de de Cipó, 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 Nova Espe ran ça, ins cri ta no CNPJ sob o nú -
me ro 02.561.304/0001-53, Esta do da Ba hia, com
sede na Av. Sete de Se tem bro, s/nº, ci da de de Cipó,
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
11-8-1998 e, pos te ri or men te, da ta do de 15-4-1999,
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 
18-3-1999, 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 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, 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 6 a 213 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 Av. Sete de Se tem bro, s/nº,
ci da de de Cipó, Esta do da Ba hia, de co or de na das ge -
o grá fi cas em 11º06’40” S de la ti tu de e 38º30’49”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 lha 182, 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.
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12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de Ata de Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da Enti da de,
de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti da de, plan ta
de ar ru a men to, 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.
183 a 213).

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. 211, 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 Enti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção 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 214 e 215.

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 de Co mu ni ca ção e

Cul tu ra Nova Espe ran ça.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Flá vio Adil son Le o ne No va es de

Sou sa, Vice-pre si den te: José Ade mil son Oli ve i ra Sou -
za, 1ª Se cre tá ria: Jo se li ta dos Reis Sou za, 2ª Se cre tá -
ria: Ma ria Isa bel de Sou za, 1º Te sou re i ro: Ada il ton Le o -
ne de Sou za, 2ª Te sou re i ra: Ma ria de Lour des Pi tan ga
Sou za, 1º Dir. Pa tri mô nio: Da ni lo da Cos ta Le o ne de
Sou za, 2º Dir. Pa tri mô nio: Flo ris val do Ma ce do de San -
ta na lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e
es tú dio Av. Sete de Se tem bro, s/nº, Cen tro, Ci da de de 
Cipó, Esta do da Ba hia; co or de na das ge o grá fi cas 11º
06’ 40” S de la ti tu de e 38º 30’ 49” 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. 211, e “Ro te i ro de Aná li -

se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls. 214 e
215, 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 Nova Espe ran ça, 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
53.640.000.961/98 de 20 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 9 de agos to de 2001. – (bo có pia), Re -
la tor da con clu são Ju rí di ca – (bo có pia), 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, 13 de agos to 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, 13 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.

Apro vo o Re la tó rio nº
257/2001/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 14 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 706, DE 2002

(Nº 1.861/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Di vi sa no ven se para Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, Cul tu ra e Co mu ni ca ção –
ADERC, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Di vi sa
Nova, 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 526, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Di vi sa no ven se para Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, Cul tu ra e Co mu ni ca ção – ADERC, 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 Di vi sa Nova,
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.
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DEPARTAMENTO DE OUTORGA 
DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 167/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.710.001.404/98, de 6-11-98.

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 Di vi sa no ven -
se para Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Cul tu ra e
Co mu ni ca ção, lo ca li da de de Di vi sa Nova,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Di vi sa no ven se para Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria Cul tu ra e Co mu ni ca ção, ins cri to
no CGC sob o nú me ro 02.231.626/0001-34, no
Esta do de Mi nas Ge ra is, com sede na Av. Pe. Can -
ton, nº 138, Ba ir ro São Ju das Ta deu, Ci da de de Di -
vi sa Nova, MG, 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 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.
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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 – D.O.U.,
de 17 de de zem bro de 1.999, 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 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 1 a 190, 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 Av. Pe. Can ton, nº 138, Ba ir -
ro São Ju das Ta deu, Ci da de de Di vi sa Nova, Esta do
de Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em
190 45’40”S de la ti tu de e 440 08’38”W de lon gi tu de
pos san te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no D.O.U., de 17-12-99, Se ção 3. Ocor re que a Enti -
da de apre sen tou no vas co or de na das ge o grá fi cas em
21º30’40”S de la ti tu de e 460 11’ 45” W de lon gi tu de.
As mes mas são com pa tí ve is com as co or de na das no
avi so.

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 140, 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 apre sen ta ção

do su bi tem 6,7, in ci so II, bem como apre sen ta ção do
su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98,
(fls.149 e 191).

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. 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:
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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 equí pa men tos

aces só ri os (an te na e cabo co a xi al), 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 ítem 6.11, fo lhas 195 e 196.

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 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 Di vi sa no ven se para Ra di o di fu são

Co mu ni tá ria Cul tu ra e Co mu ni ca ção,

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: José Se bas tião de Ara ú jo, Vice-Pre -
si den te: Antô nio Edgar, 1º Se cre tá rio: Ju li a na Apa re -
ci da, 2º Se cre tá rio: José Car los Alves, 1º Te sou re i ra:
Te re si nha Mar ge lo Fur ta do Fi gue i re do, 2º Te sou re i ro:
Luiz Antô nio Alves 1º Dir. Pa tri mô nio: Te re si nha de
Car va lho Pe re i ra 2º Dir. Pa tri mô nio: Elis Re gi na Bas -
tos Vi a na

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Pe.. Can ton, nº 138, Ba ir ro São Ju das Ta deu, 
Ci da de de Di vi sa Nova, Esta do de Mi nas Ge ra is,

– co or de na das ge o grá fi cas
21°30’40”S de la ti tu de e 46°11’45”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. 193 e no “Ro te -
i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 195 e 196, 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 Di vi sa -
no ven se para Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Cul tu ra e 
Co mu ni ca ção, 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 53.710.001.404/98, de 6 de no vem bro de
1998.

Bra sí lia, 21 de maio 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, 22 de maio 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, 22 de maio 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 167
/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, 23 de maio de 2001. – Paulo
Menicucci, 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 707, DE 2002

(Nº 1.862/2002 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 Ma ti 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 Ma ti as Bar bo -
sa, 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 527, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti 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 Ma -
ti as Bar bo sa, 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.
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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 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 509, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ca ra ni en se São Pe dro,
na ci da de de Ma ca ra ni – BA;

2 –  Por ta ria nº 512, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res de Boa Ven tu ra –
AMBOVEN, na ci da de de Boa Ven tu ra – PB;

3 –  Por ta ria nº 513, de 24 de agos to de 2001 –
Rá dio Co mu ni tá ria Ara ri pi na – FM, na ci da de de Ara -
ri pi na – PE;

4 – Por ta ria nº 514, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Assis ten ci al de Ver ten te do
Lé rio ( ASCAVEL), na ci da de de Ver ten te do Lé rio –
PE;

5 – Por ta ria nº 515, de 24 de agos to de 2001 –
ACURF – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Uni dos por Rio
For mo so, na ci da de de Rio For mo so, na ci da de de
Rio For mo so – PE;

6 – Por ta ria nº 518, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co ne xão 4 FM, na ci da de de 
San ta Ger tru des – SP;

7 – Por ta ria nº 521, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral “Pro fes so ra Elzi ta
San ta na”, na ci da de de Ne ró po lis – GO;

8 – Por ta ria nº 522, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al – Ci da de, na ci da de de Ge ne ral Sal ga do – SP;

9 – Por ta ria nº 523, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Nova Ca bre ú va Edu ca ci o nal, Cul tu ral e
Co mu ni ca ção So ci al, na ci da de de Ca bre ú va – SP;

10 – Por ta ria nº 524, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Assis tên cia Co mu ni tá ria e Ensi no Pro -
fis si o na li zan te de Sete La go as – FACOMDEL, na ci -
da de de sete la go as – MG;

11 – Por ta ria nº 525, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ba ir ros Fun ci o ná ri os,
Incon fi den tes e Pla ta for ma – ASFIP, na ci da de de Pe -
dra Azul – MG;

12 – Por ta ria nº 526, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Di vi sa no ven se para Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, Cul tu ra e Co mu ni ca ção – ADERC, na ci da de
de Di vi sa Nova – MG; e

13 – Por ta ria nº 527, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti en se de Ra di o di fu são,
na ci da de de Ma ti as Bar bo sa – MG.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00655 EM

Bra sí lia, 19 de ou tu bro 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 Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti en se de
Ra di o di fu são, na ci da de de Ma ti as Bar bo sa, 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 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 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 no auto do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.000898/98, 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 527, DE 29 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 ad -
mi nis tra ti vo nº 53710.000898/98, re sol ve:

Art.1º Au to ri zar a as so ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti -
en se de Ra di o di fu são, com sede na Av. Car do so Sa -
ra i va, nº 418, loja 10, Cen tro, na ci da de de Ma ti as
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Bar bo sa, 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 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 21º52’08”S e lon gi tu de em
43º19’08”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 186/2001-DOSR./SSR./MC.

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.710.000.898/98, de 31-8-1998

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
Ma ti en se de Ra di o di fu são, lo ca li da de de
Ma ti as Bar bo sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti en se de Ra di o di -
fu são, ins cri ta no CGC. sob o nú me ro 1.419.318/0001-74,
Esta do de Mi nas Ge ra is, com sede na Av. Car do so Sa ra i -
va, nº 418, Loja 10, ci da de de Ma ti as Bar bo sa, 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 28-8-1998, 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 5-11-1998, 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 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 4 a 61 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 Av. Car do so Sa ra i va, nº 418, Loja
10, ci da de de Ma ti as Bar bo sa, Esta do de Mi nas Ge ra is,
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de co or de na das ge o grá fi cas em 21º52’08”S de la ti tu de
e 43º19’08”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes no avi so no 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 lha 63, 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 apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro do Esta tu to So ci al, de cla -
ra ções de acor do com o su bi tem 6.7, inc. III e V da
Nor ma 2/98, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma 2/98 ( fls. 31 a 61).

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. 50, 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 64 e 65.

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 Ma ti en se de Ra di o di -

fu são.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Ro ber to Albu quer que Les sa,
Vice-Pre si den te: Ma ria Te re za Les sa Lo par di, Se cre -
tá rio/Te sou re i ro: Ro dol fo Le i te Vil la Ver de.

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Car do so Sa ra i va, nº 418, Loja 10, Ci da de de
Ma ti as Bar bo sa, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
21º 52’ 08” S de la ti tu de e 43º 19’ 08” 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. 50, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 64 e 65, 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 Ma ti en se de Ra di o di fu são, 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 53.710.000.898/98 de 31
de agos to de 1998.

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la to ra 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, 20  de ju nho 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 ju nho 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 186
/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, 20 de ju nho 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 708, DE 2002

(Nº 1.863/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte -
ra ti va Ja ru en 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
Jaru, Esta do de Ron dô nia.

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 297, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti -
va Ja ru en 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 Jaru, Esta do de Ron dô nia.

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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RELATÓRIO Nº 45/2001-DOSR./SSR./MC.

Referência: Pro ces so nº

53800.000066/99, de 19-7-99
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 de Rá dio e
Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti va Ja ru en se, lo -
ca li da de de Jarú, Esta do de Ron dô nia.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria 
Inte ra ti va Ja ru en se, ins cri ta no CGC./M.F ou CNPJ
sob o nú me ro 2.795.569/0001-16, no Esta do de Ron -
dô nia, com sede na Rua João Ba tis ta nº 2.891 – Cen -
tro, ci da de de Jarú – RO, 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 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 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
art. 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 142, 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 Rua João Ba tis ta nº 2.891 –
Cen tro, na ci da de de Jarú, Esta do de Ron dô nia, de
co or de na das ge o grá fi cas em 10º26’15”S de la ti tu de e 
62°27’54”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 57, 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 sos
III e V da Nor ma 2/98 e apre sen ta ção do Pro je to Téc -
ni co, (fls. 61 a 142).

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 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 143 e 144.

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 de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria
Inte ra ti va Ja ru en se

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Ro ber to Beto da Sil va, Vice-Pre si -
den te: João José Pes soa, Dir. Admi nis tra ti vo: Jus ci -

mar Te lek, Vice-Dir. Admi nis tra ti vo: Lu ci ne i de Ma ria
de Melo, Dir. Fi nan ce i ro: José Pe re i ra dos San tos,
Vice-Dir. Fi nan ce i ro: Apa re ci do Fer re i ra San ta na, Di -
re tor Co mer ci al: Joel Vi di gal Gu i ma rães.

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio 

Rua João Ba tis ta nº 2891 – Cen tro, ci da de de
Jarú, Esta do de Ron dô nia;

– co or de na das ge o grá fi cas

100261 15”  de la ti tu de e 6202715411 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. 143 e 144,
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 de Rá -
dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti va Ja ru en 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
53800000066/99, de 19 de Ju lho de 1999.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro 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, 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 709, DE 2002

(Nº 1.864/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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 Ara ri pe a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ri pe,
Esta 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 552, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe 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 Ara ri pe, 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.
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MENSAGEM Nº 1.353, DE 2001

Sub me te à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
552, de 11 de se tem bro de 2001, que au to -
ri za à Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de Ara ri pe a exe cu ção de 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, na ci da de de Ara ri pe – CE.

(À Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia,
Co mu ni ca ço e Infor má ti ca)

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 297, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção e Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti va
Ja ru en se, na ci da de de Jarú-RO.;

2 – Por ta ria nº 551, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ro sá rio Oes te – 
AFARO, na ci da de de Ro sá rio Oes te-MT;

3 – Por ta ria nº 552, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe, na ci da de de Ara ri pe-CE;

4 – Por ta ria nº 554, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u -
na, para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci -
da de de Ipu i u na-MG;

5 – Por ta ria nº 555, de 13 de se tem bro de 2001
– Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves, na ci da -
de de São Mi guel–RN;

6 – Por ta ria nº 556, de 13 de se tem bro de 2001
– Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is –
FSRCDI, na ci da de de Te i xe i ra-PB;

7 – Por ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre –Um
Bem da Co mu ni da de 88,1 Mhz, na ci da de de Mon te
Ale gre-RN;

8 – Por ta ria nº 558, de 13 de se tem bro 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 Ma xi mi li a no de Alme i da, na ci da de
de Ma xi mi li a no de Alme i da-RS;

9 – Por ta ria nº 568, de 24 de se tem bro de 2001
– Rá dio Co mu ni tá ria Ala ga dos FM, na ci da de de
Man gue i ri nha-PR;

10 – Por ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001 
– ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar do Me nor de
Cha val – CE, na ci da de de Cha val– CE.;

11 – Por ta ria nº 570, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Pro mo ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral,
Artís ti ca, Espor ti va e Co mu ni ca ção So ci al de Ri be i ra
do Pom bal, na ci da de de Ri be i ra do Pom bal-BA;

12 – Por ta ria nº 571, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro – ACVD,
na ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be-PE;

13 – Por ta ria nº 572, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da -
de Inte gra da das Mer cês – AMACIM, na ci da de de
São João Del Rei-MG;

14 – Por ta ria nº 573, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Ra di o di fu são Uti li da des de Inte gra ção
Co mu ni tá ria, na ci da de de Ju a tu ba-MG;

15 – Por ta ria nº 574, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Ami gos e Co la bo ra do res Cor gui -
nhen ses, na ci da de de Cor gui nho-MS;

16 – Por ta ria nº 575, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Assis ten ci al Ca ma ça ri en se, na ci da de
de Ca ma ça ri-BA;

17 – Por ta ria nº 578, de 26 de se tem bro de 2001 
– União das Asso ci a ções de Mo ra do res dos Ba ir ros
de La je a do – UAMBLA, na ci da de de La je a do-RS;

18 – Por ta ria nº 593, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ara qua ri, na ci da de de
Ara qua ri-SC; e

19 – Por ta ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
na ci da de de Lon dri na-PR.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 683, de 2001

Bra sí lia, 29 de ou tu bro 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 Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de Ara ri pe, na ci da de de Ara ri pe, Esta do do
Ce a rá, 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
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se di men ta ção da cul tu ral 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 53650.000555/99, 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 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 552, DE 11 DE SETEMBRO 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 03 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 53650.000555/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de De sen vol vi -
men to Co mu ni tá rio de Ara ri pe, com sede na Rua Jo a -
quim Pa u li no, nº 153, Cen tro, na ci da de de Ara ri pe,
Esta do do Ce a rá, 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 07º12’41’S e lon gi tu de em
40º02’16”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 287/2001-DOSR./SR./MC.

Referência: Pro ces so nº

53.650.000.555/99, de 30/03/1999
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 de De sen -
vol vi men to Co mu ni tá rio de Ara ri pe, lo ca li da -
de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá -
rio de Ara ri pe, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.907.264/0001-59, Esta do do Ce a rá, com sede na
Rua Jo a quim Pa u li no, nº 153, Cen tro, Ci da de de Ara -
ri 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
04/03/1999, 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 09/09/1999, Se ção 03, 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 tu 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
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 19/02/1998, 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 01), 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 -
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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 nº 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 03 a 163 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 1km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Pe ri me tral, s/nº, Ci da de
de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá, de co or de na das ge o -
grá fi cas em 07º12’45”S de la ti tu de e 40º02’46”W de
lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons tan tes no avi so
no DOU de 9-9-99, 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 87 a 90, de no mi na do “Ro te i ro
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, fo -
ram in di ca das no vas co or de na das e o real en de re ço,
que fo ram ana li sa dos e ace i tos pelo 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

das de cla ra ções de acor do com o su bi tem 6.7, in ci sos 
II, III e V da Nor ma 02/98, al te ra ção es ta tu tá ria, de cla -
ra ção do en de re ço da sede da Enti da de, plan ta de ar -
ru a men to, 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. 97 a
163).

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. 136, 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 164 e 165.

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 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 de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio

de Ara ri pe.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Va len tim Dan tas, Vice-pre si -

den te: José Hum ber to Ger ma no Cor re ia, 1ª Se cre tá ria:
Rita de Cás sia Alen car Andra de, 2º Se cre tá rio: Antô -
nio de Alen car Andra de, 1ª Te sou re i ra: Ange la Ma ria
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Re zen de Ger ma no Cor re ia, 2º Te sou re i ro: Ma ria Eli a -
ne Cor re ia Vi le i car.

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio 

Rua Ale xan dra Arra is, nº 950, Cen tro, Ci da de de 
Ara ri pe, Esta do do Ce a rá;

– co or de na das ge o grá fi cas
07°12’41”S de la ti tu de e 40°02’16”W de lon gi tu -

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de in for ma ções Téc ni cas”, fl. 136, e “Ro te i ro
Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 164 e 165,
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 de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ara ri pe, 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 53.650.000.555/99
de 30 de mar ço de 1999.

Bra sí lia, 27 de agos to de 2001. – Adri a na C.
Cos ta, Re la tor da con clu são Ju rí di ca. – Ne i de Apa re -
ci da da Sil va, 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 27 de agos to de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(A Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 710, DE 2002

(nº 1.866/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Zero 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 Are a do, 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 646, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Zero FM 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 Are a do, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 711, DE 2002

 (Nº 1.869/2002, na câ ma ra dos de pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Re nas cer 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 Lou ve i ra,
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 585, de 10 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Re nas cer 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 Lou ve i ra,
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.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA 
DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

PARECER Nº 199/2001

Referência:  Pro ces so nº
53000.003550/00

Interessada:  Fun da ção Re nas cer 
Ementa: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o -

di fu são.
– lnde 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 lnter mi nis te ri al
nº 651/99.

Conclusão: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Re nas cer, com sede na ci da de de
São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo, re quer lhe seja ou -
tor ga da per mis são para exe cu tar o 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 Lou ve i ra, São
Pa u lo, me di an te a uti li za ção do ca nal 242 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 por 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 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 Re gis tro Ci -
vil de Pes so as Ju rí di cas, mi cro fil ma do sob o nº
398078, aos 24 dias do mês de fe ve re i ro de 2000, na
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ci da de de 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 Pre si den te, que terá man da to de
dez anos, de acor do com o art. 14, § 12, do Esta tu to
da Fun da ção, está ocu pa do pela Sra. Sô nia Had dad
Mo ra es Her nan des, ca ben do a ela a 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
Vice-Pre si den te ocu pa do pelo Sr. José Antô nio Bru -
no, de Pri me i ro Se cre tá rio, ocu pa do pelo Sr. Jef fer son 
Ro cha Fe lix, de Se gun do Se cre tá rio, ocu pa do pelo
Sr. Val dir Gon çal ves de Sou za, de Pri me i ro Te sou re i -
ro, ocu pa do pelo Sr. Ri car do Abbud e Se gun do Te -
sou re i ro, ocu pa do pelo Sr. Mi guel Car los les ca Ro dri -
gues.

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 e jun ta das às fls. 141,
230, 246, 252, 267 e 284 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,4 de se tem bro de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Neto, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. A 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 fu são.

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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,4 de se tem 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.

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,4 de se tem bro de 2001. – Pa u lo Me ni -
cuc ci, Se cre ta ria de Ser vi ços de Ra di o fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 712, DE 2002

(nº 1.870/2002, na câ ma ra dos de pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Ra dio
Re gi o nal Ita ma ra cá 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 Ipa us su, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 609, de 24 de ou tu bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Re gi o nal Ita ma ra cá 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 Ipa us su, Esta do de
São Pa u lo.

Art. 2 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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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 324/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.830.000.259/99 de 9-2-1999.

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 Mo vi men to
Co mu ni tá rio Rá dio Re gi o nal Ita ma ra cá FM, –
AMCRRI/FM, lo ca li da de de Ipa u çu, Esta do de 
São Pa u lo.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio

Re gi o nal Ita ma ra cá – AMCRRI/FM, ins cri ta no CNPJ
sob o nú me ro 03.409.283/0001-18, Esta do de São
Pa u lo, com sede na Rua Luiz de Sou za Co e lho, nº
133, Ci da de de Ipa u çu, 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 8-2-1999 e, pos te ri or men te, da ta do
de 15-2-1999 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, de
9-9-1999, 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, 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
02198 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 09 a 196 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 Rua Luiz de Sou za Co e lho, nº 133 , Ci da de
de lpa u çu, Esta do de São Pa u lo, de co or de na das ge o -
grá fi cas em 05°30’30”S de la ti tu de e 74°14’00”W de lon -
gi tu de, re ti fi ca das em 23°03’30”S de la ti tu de e
49°39’00”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 9-9-1999, 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 lha 94, 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
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;
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– 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 ção es ta tu tá ria, do cu men ta ção elen ca da no su bi -
tem 6.7 in ci sos I e lI da Nor ma Nº 2/98, CNPJ da re que -
ren te, de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti da de, de -
cla ra ção de acor do com o su bi tem 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, plan ta de ar ru a men to, bem como do su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma nº 2/98 (fls. 99 a 196).

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. 176, 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 ? 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 185 e 186.

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 Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Re -

gi o nal Ita ma ra cá – AMC RR//FM.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Sylves tre Egre ja Alves de Lima,

Vice-Pre si den te: Ma ria Lu i za Egre ja Alves Lima, 1º
Se cre tá rio:Cláu dio Flá vio Bel li na ti Ne grão, 2º Se cre -
tá rio: Mar ce lo Si mões, 1º Te sou re i ro: Má rio Man to va -
ni Neto,  2º Te sou re i ro: Isi do ro Alves Lima.
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio 

Rua Luiz de Sou za Co e lho, nº 133, Ci da de de
Ipa u çu, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
23°03’30”S de la ti tu de e 49°39’00” 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. 176 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 185 e 186, 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 Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Rá dio Re gi o nal Ita ma ra cá –
AMCRRI/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 53.830.000.259/99, de 14 de abril de 1999.

Bra sí lia, 21 de se tem bro de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca.  Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la to ra 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, 26 de se tem 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, 27 de se tem 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/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, 27 de se tem 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.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 713, DE 2002

(Nº 1.871/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri – Jú -
lia Le i te de Luna, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mi la gres, Esta 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 651, de 25 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri – Jú lia Le i -
te de Luna, 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 Mi la gres, 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.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE 
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 369/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº
53.650.000.743/99, 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.

Inte res sa do: Fun da ção Pró-De sen vol vi -
men to do Ca ri ri – Jú lia Le i te de Luna, lo ca li da -
de de Mi la gres, Esta do do Ce a rá.

I – Intro du ção

1. A Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri –
Jú lia Le i te de Luna, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
06.746.937/0001-97, Esta do do Ce a rá, com sede na
Rua Jú lio Sam pa io, nº 471, Ba ir ro Frei Da mião, Ci da -
de de Mi la gres, 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 14-4-99, 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 
18-3-99, 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, 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 19-2-98, 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 n] 2.615, de 3-3-98 e Nor ma nº 
02/98, de 6-8-98.

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 03 a 149 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 Rua Jú lio Sam pa io, nº 230,
Cen tro, Ci da de de Mi la gres, Esta do do Ce a rá, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 07°18’21”S de la ti tu de e
38°56’47”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-99, 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 34 a 37, 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 apre sen ta ção 
da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci sos I, 
II, III, V da Nor ma 02/98, al te ra ção es ta tu tá ria, có pia 
do CNPJ da Enti da de e de cla ra ção do en de re ço da
sede da Enti da de. Di an te da re gu la ri da de téc ni co-ju -
rí di ca dos pro ces sos re fe ren tes às 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 ofí cio para
que se es ta be le ces se uma as so ci a ção en tre as
mes mas. Ocor re que, fren te a ne ga ti va quan to ao
acor do, uti li zou-se o cri té rio de se le ção apon ta do no 
su bi tem 6.10.2 da Nor ma 02/98, quan do se cons ta -
tou que esta re que ren te con ta com ma i or nú me ro de 
ma ni fes ta ções em apo io do que a sua con cor ren te
e, em de cor rên cia de tal fato, esta Enti da de foi se le -
ci o na da e ofi ci a da para que en vi as se o Pro je to Téc -
ni co (su bi tem 6.11 da Nor ma 02/98), bem como a
de cla ra ção re fe ren te ao su bi tem 6.7, in ci so Xl da
Nor ma 02/98 ( fls. 44 a 149).

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. 134, 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 150 e 151.

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

Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri de
Jú lia Le i te de Luna.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Ota cí lio Fer re i ra Tar gi no Jú ni or.
Vice-Pre si den te: José Go mes Pe re i ra Neto
1º Se cre tá rio: Ma no el da Sil va
2º Se cre tá rio: Cláu dio T. L. de Sou sa
1º Te sou re i ro: Fran cis co Agnal do Oli ve i ra Co e lho
2ª Te sou re i ra: Ma ria de Lour des 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 Jú lio Sam pa io, nº 230 A, Ba ir ro Frei Da -
mião, Ci da de de Mi la gres, Esta do do Ce a rá;

– co or de na das ge o grá fi cas

 07°18’21”S de la ti tu de e 38°56’47”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. 134 e “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 150 e 151, 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 Fun da ção Pró-De -
sen vol vi men to do Ca ri ri – Jú lia Le i te de Luna, 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
53.650.000.743/99 de 16-4-1999.

Bra sí lia, 18 de ou tu bro de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la tor da con clu são Ju rí di ca. – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la tor da con clu são Téc ni ca.
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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, 19 de ou tu 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, 22 de ou tu 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 369/2001/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, 22 de ou tu 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 714, DE 2002.

(nº 1.872/2002, 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 para o De sen vol vi men -
to Cul tu ral Três Már ti res a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Ja bo ti ca ba, 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 19, de 8 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Três Már ti res 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 Ja bo ti ca ba, 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.

MENSAGEM Nº 1.440, 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, 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 674, de 25 de ou tu bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Edu ca ci o nal e Cul tu ral
de Ina ci o lân dia, na ci da de de Ina ci o lân dia – GO;

2 – Por ta ria nº 766, de 12 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral, Artís ti ca e Pro du ção de Ra di o di -
fu são do Ba ir ro Ci da de Nova – ACULAR – PRBCN,
na ci da de de Belo Ho ri zon te – MG;

3 – Por ta ria nº 803, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção dos Ami gos de San ta Rita, na ci da de de 
San ta Rita – MA;

4 – Por ta ria nº 19, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Três Már ti res, na ci da de de Ja bo ti ca ba –
RS;

5 – Por ta ria nº 209, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mar ti nho Pra do Jú ni or, na ci -
da de de Mogi Gu a çu – SP;

6 – Por ta ria nº 220, de 18 de abril de 2001 – Rá -
dio Clu be de Mu qui, na ci da de de Mu qui – ES;

7 – Por ta ria nº 289, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ita i tu ba, na ci da de
de Ita i tu ba – PA;

8 – Por ta ria nº 293, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e De sen -
vol vi men to Cul tu ral de Mu tum – ACORDECUM, na ci -
da de de Mu tum – MG;

9 – Por ta ria nº 380, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Co lo ra do, na Ci da de de Co lo ra do – PR;

10 – Por ta ria nº 499, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Dom Zygmund Fe lins ki, para 
o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co, na ci -
da de de Gu a ra ni da Mis sões – RS;

11 – Por ta ria nº 507, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã, na ci -
da de de Indi a po rã – SP;

12 – Por ta ria nº 539, de 11 de se tem bro de 2001 
– as so ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do Mu ni cí -
pio de Cho ro zi nho, na ci da de de Cho ro zi nho – CE; e

13 – Por ta ria nº 592, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria do Jarí –
AP, na ci da de de Vi tó ria do Jarí – AP.

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001. – Fer nan do 
Hen ri que Car do so.
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MC Nº 390 EM

Bra sí lia, 7 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 as so ci a ção Co mu ni tá ria
para o De sen vol vi men to Cul tu ral Três Már ti res, com
sede na ci da de de Ja bo ti ca ba, Esta do do Rio Gran de
do Sul, 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 53790.001086/98, 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 19, DE 8  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 53790.001086/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para
o De sen vol vi men to Cul tu ral Três Már ti res, com sede
na Ave ni da San ta Te re zi nha, s/nº, Cen tro, na ci da de
Ja bo ti ca ba, Esta do do Rio Gran de do Sul, 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 27°37’58”S e lon gi tu de em
53°16’29”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 a 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 4/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº
53790001086/98, de 26-8-98

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
para o De sen vol vi men to Cul tu ral Três Már ti -
res, lo ca li da de de

Ja bo ti ca ba, Esta do do Rio Gran de do Sul.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi -

men to Cul tu ral Três Már ti res, ins cri ta no CGC/MF ou
CNPJ sob o nú me ro 01.209.652/0001-01, no Esta do
do Rio Gran de do Sul, com sede na Av. San ta Te re zi -
nha s/nº – Cen tro, ci da de de Ja bo ti ca ba – 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 20 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.
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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 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 9 a 106, 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 Av. San ta Te re zi nha s/nº –
Cen tro, na ci da de de Ja bo ti ca ba, Esta do do Rio Gran -
de do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em
27°37’28”S de la ti tu de e 53°17’29”W de lon gi tu de,
con so an te os 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 41 a 44, de no mi na do de “Ro te i -
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. No de cor rer do
an da men to do pro ces so, a Enti da de apre sen tou as
co or de na das ge o grá fi cas re a is do sis te ma ir ra di an te
pro pos to.

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 III e V da Nor ma nº 2/98 e es cla re ci men tos
acer ca de fun ci o ná ri os pú bli cos na di re to 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, ne ces sá ria al te ra ção es ta tu tá ria, com pro van te 
de que ob te ve o as sen ti men to pré vio, apre sen ta ção
do Pro je to Téc ni co e pos te ri or ade qua ção do mes -
mo à Nor ma nº 2/98, (fls. 51 a 106).

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 80, 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;
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– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e 
de lo ca li za ção 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) 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 93 e 94.

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 para o De sen vol vi men -
to Cul tu ral Três Már ti res

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Iran Car los Lo vis Tren tin, Vice-Pre -
si den te: Cla de nir Antô nio Lo vis Tren tin, Se cre tá rio
Ge ral: Ive te Te re zi nha Casa Nova, Te sou re i ro: Eli zar
Pas si ni.

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. San ta Te re zi nha s/nº – Cen tro, ci da de de Ja -
bo ti ca ba, Esta do do Rio Gran de do Sul:

– co or de na das ge o grá fi cas
27°37’58” de la ti tu de e 43°16’29” 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 ins ta la ção da Esta ção” – fls. 93 e 94, bem
como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 80 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 para o De sen vol vi men to Cul tu ral Três Már ti res,
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
53790001086/98, de 26 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 15 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 e 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.

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, 17 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.

Apro vo o Re la tó rio nº
004/2001/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, 18 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 715, DE 2002

 (Nº 1.874/2002, 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 ta ria Ami gos de Indi a po rã  a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Indi a po rã, 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 507, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã 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 Indi a -
po rã, 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.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

DE RADIODIFUSÃO 

RELATÓRIO Nº 255/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.830.001.836/98 de 26-8-1998

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 Indi a po rã, lo ca li da de de Indi a po -
rã, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po -

rã, ins cri ta no CGC sob o nú me ro  02.527.808/0001-57, 
Esta do de São Pa u lo, com sede na Rua Mi guel Antô -
nio Re zen de, nº 770, Cen tro, Ci da de de Indi a po rã, 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 24-8-1998,
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, de
5-11-1998, 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 de 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 ta 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 an 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 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 -
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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, alem 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 à res pon sa bi li da de 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 gra fi as;

 – 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
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 118 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 cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Mi guel Antô nio de Re -
zen de, nº 770, Cen tro, Ci da de de Indi a po rã, Esta do
de São Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em 19°
58’ 59” S de la ti tu de e 50° 17’ 34”W de lon gi tu de, con -
so an te aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de
5-11-1998, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, 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 lha 51, de no mi na do
de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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 119 e 120.

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 aos 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 Indi a po rã.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Col man Sil va Mar tins, Vice-pre si -
den te: Jú lio Cé sar Reis Pe re i ra, Se cre tá ria: Na dir Mo -
re i ra de Sou za, Te sou re i ra: Ro se li Apa re ci da Jú lio

Cons. Co mu ni tá rio.: Mar co Antô nio Sil ve i ra Cas -
ta nhe i ra

Cons. Co mu ni tá rio.: Ma ria das Do res Ca mar gos
Vi a na

Cons. Co mu ni tá rio: Edil son San tos Ma ce do
Cons. Co mu ni tá rio: Oro zim bo Luiz Aran tes Fi lho
Cons. Co mu ni tá rio: Antô nio Be ne di to Aran tes 

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Mi guel Antô nio de Re zen de, nº 770, Cen tro, 
Ci da de de Indi a po rã, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
19° 58’ 59” 5 de la ti tu de e 50°17’34” 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. 113, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 119 e 120, 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 Ami gos de Indi a po rã, 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
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Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.830.001.836/98, de 26
de agos to de 1998.

Bra sí lia, 10 de agos to de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca. – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la to ra 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, 13 de agos to 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 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.

Apro vo o Re la tó rio nº 256/2001/DOSR/
SSR/MC.

Enca mi nhe-se á Con sul to ria Ju rí di ca
para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 14 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.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº  716, DE 2002

(nº 1.875/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso a -
ci a ção Co mu ni ta ria Pro-Ci da da nia do
Mu ni cí pio de Cho ro 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 Cho ro zi nho, Esta 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 539, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do Mu ni cí -
pio de Cho ro zi nho 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 Cho ro zi nho, 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.

MENSAGEM Nº 1.440, 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, 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 674, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Edu ca ci o nal e Cul tu ral de
Ina ci o lân dia. na ci da de de Ina ci o lân dia-GO;

2 – Por ta ria nº 766, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Cul tu ral, Artís ti ca e Pro du ção de Ra di o -
di fu são do Ba ir ro Ci da de Nova – ACULAR – PRBCN,
na ci da de de Belo Ho ri zon te-MG;

3 – Por ta ria nº 803, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção dos Ami gos de San ta Rita, na ci da de de 
San ta Rita-MA

4 – Por ta ria nº 19, de 8 de fe ve re i ro de 2003 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Três Már ti res, na ci da de de Ja bo ti ca ba-RS;

5 – Por ta ria nº 209, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mar ti nho Pra do Jú ni or, na ci -
da de de Mogi Gu a çu-SP;

6 – Por ta ria nº 220, de 18 de abril de 2001 – Rá -
dio Clu be de Mu qui, na ci da de de Mu qui-ES;

7 – Por ta ria nº 289, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ita i tu ba, na ci da de
de Ita i tu ba-PA

8 – Por ta ria nº 293, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e De sen -
vol vi men to Cul tu ral de Mu tum – ACORDECUM, na ci -
da de de Mu tum-MG,

9 – Por ta ria nº 380, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Co bra do, na ci da de de Co lo ra do-PR

10 – Por ta ria nº 499, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Dom Zygmund Fe lins ki, para 
o De sen vol vi men to so ci al, Cul tu ral e Artís ti co, na ci -
da de de Gu a ra ni das Mis sões-RS;

11 – Por ta ria nº 507, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã, na ci -
da de de Indi a po rã-SP;

12 – Por ta ria nº 539, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do Mu ni cí -
pio de Cho ro zi nho. na ci da de de Cho ro zi nho-CE; e

13 – Por ta ria nº 592, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria do Jarí –
AP, na ci da de de Vi tó ria do Jarí-AP

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MC 00669 EM

Bra sí lia, 29 de ou tu bro 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 Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da -
nia do Mu ni cí pio de Cho ro zi nho, na ci da de de Cho ro -
zi nho. Esta do do Ce a rá, 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 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 53650.000491/99, 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.

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 539
DE 11 DE SETEMBRO 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 53650.000491/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Pró-Ci da da nia do Mu ni cí pio de Cho ro zi nho, com

sede na Ro do via BR-116, Vila Re que i jão, na ci da de
de Cho ro zi nho, Esta do do Ce a rá, 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 04°16’54”S e lon gi tu de em
38°30’00”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 185/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº
53.650.000.491/99, de 18-3-1999.

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
Pró-Ci da da nia de Cho ro zi nho, lo ca li da de de 
Cho ro zi nho, Esta do do Ce a rá

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia de

Cho ro zi nho,  ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
01.349.290/0001-46, Esta do do Ce a rá, com sede na
Ro do via BR-116, s/nº, Vila Re que i jão, ci da de de Cho -
ro zi nho, 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
12-3-1999, 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 
17-12-1999,  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.
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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 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 mos 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 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 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 Ro do via BR-116, s/nº, Vila
Re que i jão, ci da de de Cho ro zi nho, Esta do do Ce a rá, de 
co or de na das ge o grá fi cas em 04°16’54”S de la ti tu de e
38°30’00”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 17-12-1999, 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 lha 56, 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 apre sen ta ção 
de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção e 
do Esta tu to So ci al, al te ra ção es ta tu tá ria, com pro va -
ção de vá li da exis tên cia das Enti da des que ma ni fes -
ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te, có pia do
CNPJ da Enti da de, de cla ra ção do en de re ço da
SEDE da Asso ci a ção, bem como su bi tem 6.11,
(Pro je to Téc ni co), da Nor ma 2/98 (fls. 59 a 153).

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. 61, 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.
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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 84 e 85.

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 Pró-Ci da da nia de Cho -

ro zi nho.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Lú cio No gue i ra de Car va lho
Vice-Pre si den te: José Ro sem berg de Car va lho
1ª Se cre tá ria: Ma ria do So cor ro de Car va lho
2ª Se cre tá ria: Ve rô ni ca Ma ria Alba no San ti a go
1º Te sou re i ro: Wil son Ro ber to Alba no
2ª Te sou re i ra: Ana Cláu dia So a res Alba no

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Ro do via BR-116, s/nº, Vila Re que i jão, Ci da de
de Cho ro zi nho, Esta do do Ce a rá;

– co or de na das ge o grá fi cas
04°16’54”S de la ti tu de e 38°30’00”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. 61 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
84 e 85, 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 da for mu la da pela Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Pró-Ci da da nia de Cho ro zi nho, 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 53.650.000.491/99
de 18 de mar ço de 1999.

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la tor da con clu são Ju rí di ca. – (en tra as si -
na tu ra), 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, 20 de ju nho 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 ju nho 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 185 /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, 20 de ju nho 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 717,DE 2002.

( Nº 1.877/2002, 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 ria Rá dio La -
je do 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 La je do,
Esta do de Per nam bu co.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 278, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá ria Rá dio La je do
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 La je do, 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 6, 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 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, 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 278, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá ria Rá dio La je do
FM, na ci da de de La je do – PE:
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2 – Por ta ria nº 326, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Voz da Pro mis são
Mega FM de Di vi nó po lis de Go iás, na ci da de de Di vi -
nó po lis de Go iás – GO;

3 – Por ta ria nº  377, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Men sa gem FM, na
ci da de de Rio Novo do Sul – ES;

4 – Por ta ria nº 398, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Dia, na Ci da de de Fa -
xi nal – PR;

5 – Por ta ria nº 35, de 22 de fe ve re i ro de 201 –
Fun da ção e Cul tu ra do De sen vol vi men to de Bre ji nho
– FUNCUDEB, na ci da de de Bre ji nho – RN;

6 – Por ta ria nº 62, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci da de de
Ma ri a na, na ci da de de Ma ri a na – MG;

7 – Por ta ria nº  226, de 18 de abril de 2001 – So -
ci e da de Ambi en ta lis ta de Pra ia Seca, na ci da de de
Ara ru a ma – RJ;

8 – Por ta ria nº 231, de 18 de abril de 2001 –
ACCA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ara ca ti en -
se, na ci da de de Ara ca ri – CE;

9 – Por ta ria nº  519, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Re gião
de Vis con de de Mauá, na ci da de de Re sen de – RJ; e

10 – Por ta ria nº 520, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de Vera –
MT (ACRT/FM), na ci da de de Vera – MT.

Bra sí lia, 3 de ja ne i ro de 2002. –  Fer nan do
Hen ri que Car do so

MC Nº 186 EM

Bra sí lia, 17 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 e Mo vi men to 
Co mu ni tá ria Rá dio La je do FM, com sede na Ci da de
de La je do, 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. 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 ta ção de 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 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 53103.000749/98, 
o 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 278 DE 14 DE JUNHO 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  53103.0000749/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção e Mo vi men to Co -
mu ni tá ria Rá dio La je do FM, com sede na Ave ni da Go -
ver na dor Aga me non Ma ga lhães, nº 33, Cen tro, na ci -
da de de La je do, 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 08°39’38”S e lon gi tu de em
36°19’22”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. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
GABINETE DO MINISTRO

Em 17 de de zem bro de 2001

RETIFICAÇÃO
Na Por ta ria nº 278, de 14 de ju nho de 2000, pu -

bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União do dia 23 de ju nho
de 2000, SEÇÃO 1, pá gi na 72, onde se lê: Asso ci a -
ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio La je do FM,
leia-se: Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá ria Rá dio
La je do FM.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº  718, DE 2002

 (Nº 1.879/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Se ri dó Cen tral 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 Ca i có,
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 699, de 21 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Se ri dó Cen tral 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 Ca i có,
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.

MENSAGEM Nº 32, 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 o Pro ces so nº

53780.000309/97, de in te res se da Fun da ção Se ri dó
Cen tral, ob je to de per mis são 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, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, 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 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu -
sa por ta ria.

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 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, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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.

MC Nº 827 EM

Bra sí lia, 4 de de zem bro 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 o Pro ces so nº

53780.000309/97, de in te res se da Fun da ção Se ri dó
Cen tral, ob je to de per mis são 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, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, 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 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins  ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para exe cu ção do ser vi ço, o que me
le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu sa
por ta ria.

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 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 acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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 699, DE 21 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 no
art. 13, § 1º, 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 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53780.000309/97, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Se ri dó
Cen tral para exe cu tar, 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, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca i có, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Art. 2º  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.
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Art. 3º  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. 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.

PARECER Nº 218/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53780.000309197
Inte res sa da: Fun da ção Se ri dó Cen tral – Fu sec
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 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 Se ri dó Cen tral – FUSEC, com sede
na ci da de de Ca i có, Esta do do Rio Gran de do Nor te, re -
quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o 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 que la ci da de,
me di an te a uti li za ção do ca nal 292 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 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 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 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, Li vro “A-2”, sob o
nº 162, em 18 de agos to de 1997, na ci da de de Ca i có, 
Rio Gran de do Nor te, 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 cin co anos, con for me ar ti go 5º do Esta tu to,
está ocu pa do pela Srª Ma ria Be tâ nia Fer nan des Ma -
ra nhão, ca ben do a ela 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 go de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Tar cí sio Nó bre ga
de Melo e de Di re tor Fi nan ce i ro, ocu pa do pelo Sr.
José Gre gó rio da Cos ta.

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 e jun ta das às fls. 8,
31 e 32 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, 9 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Sam pa io Net to , Asses sor Ju rí di co.
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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, 9 de ou tu bro 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, 15 de ou tu 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.

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, 15 de ou tu 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 mi são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 719, DE 2002

(Nº 1.881/2002, 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 Ra di o di fu são Dom
Othon Mot ta 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 pa -
nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 678, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Dom
Othon Mot ta 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 pa nha, 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.

RELATÓRIO Nº 75/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53710001290/98, de 14.10.98.

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.

Interessado: Asso ci a ção Co mu ni tá ria 
de Ra di o di fu são Dom Othon Mot ta, lo ca li -
da de Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção 
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são

Dom Othon Mot ta, ins cri ta no CGCIMF ou CNPJ sob
o nú me ro 01.474.784/0001-52, no es ta do de Mi nas
Ge ra is, com sede na Rua João Luis Alves 122, ci da de 
de Cam pa nha – MG., di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de 
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Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to 
da ta do de 1º de se tem bro de 1998, bem como 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 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. 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,
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 3 à 618, dos atos.

– 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 João Luis Alves, na ci da de de
Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na das
ge o grá fi cas em 21°50’15”S de la ti tu de e 45°24’20”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 177 – b, 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 III e V da Nor ma 02/98 e efe ti va ção de ne ces sá -
ria al te ra ção es ta tu tá ria, cum pri das as exi gên ci as
en ca mi nhou-se ofí cio con ce den do pra zo para a ten -
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ta ti va as so ci a ti va en tre esta e ou tra in te res sa da,
ocor re que, di an te da ne ga ti va quan to ao acor do,
uti li zou-se o cri té rio de se le ção es ta be le ci do no su -
bi tem 6.10.2 da Nor ma 02/98, do qual cons ta tou-se
que a Enti da de em epí gra fe apre sen tou ma i or nú -
me ro de ma ni fes ta ções em apo io do que sua con -
cor ren te, as sim sen do so li ci tou-se apre sen ta ção do
Pro je to Téc ni co (fls. 186 à 618).

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 612, 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 iden 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 621 a 622. 

E o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to 
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.

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 Ra di o di fu são Dom
Othon Mot ta,

–  qua dro di re ti vo
–  Pre si den te: Ro gé rio Fer re i ra da Sil va,

Vice-Pre si den te: Cris ti a no Fer nan des Gou ge on, Se -
cre tá rio: Luiz Alber to Bel la to,  Te sou re i ro:  Flá vio
Bran dão Ma ga lhães. 

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

– Rua Cô ne go Antô nio Fe li pe s/nº – Cen tro, ci -
da de de Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas

 21°50’18” de la ti tu de e 45º24’17” 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. 621 a 622, bem como
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 612 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 de Ra di o di fu são Dom Othon Mot ta, 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 53710001290/
98, de 14 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 30 de ou tu 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.
Á 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, 31 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 Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga e Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 6 de no vem 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 0075/2000/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, 6 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº  720, DE 2002

(Nº 1.883/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Bon je su en se Co mu ni ta ria 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 Bom Je sus 
do Ga lho, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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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 a Por -

ta ria nº 685, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a Asso ci a ção Bon je su en se Co mu ni tá ria 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 Bom Je sus do Ga lho, 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 55, 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 § 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 ço 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 656, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Bar ro Alto – GO, na ci -
da de de Bar ro Alto – GO;

2 – Por ta ria nº 661, de 14 de no vem bro de 2001 – 
Asso ci a ção Lar Co mu ni tá rio, na ci da de de Po ções – BA;

3 – Por ta ria nº 665, de 14 de no vem bro de 2001
– Rá dio Co mu ni tá ria Ante na Jo vem FM, na ci da de de
Tra ja no Mo ra es – RJ;

4 – Por ta ria nº 666, de 14 de no vem bro de 2001
– Fun da ção Anto nio Sil ve i ra Reis, na ci da de de Te re -
si na – PI;

5 – Por ta ria nº 667, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Uni dos para Co mu ni ca ção de Pi nhe i -
ros, na ci da de de Pi nhe i ros – ES;

6 – Por ta ria nº 680, de 14 de no vem bro de 2001
– So ci e da de Car na va les ca 25 Ho ras, na ci da de de
Boa Vis ta das Mis sões – RS;

7 – Por ta ria nº 681, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ra de Ilha Cum pri -
da, na ci da de de Ilha Cum pri da – SP;

8 – Por ta ria nº 682, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Ci da da nia e Cul tu ra de 
Pa ra ca tu – ACOMCULT, na ci da de de Pa ra ca tu – CE;

9 – Por ta ria nº 683, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Pal ma ci a na da Co mu ni da de Sede –
ASPACS, na ci da de de Pal má cia – CE;

10 – Por ta ria nº 685, de 14 de no vem bro de
2001 – Asso ci a ção Bon je su en se Co mu ni tá ria de Ra -
di o di fu são, na ci da de de Bom Je sus do Ga lho – MG.

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 814 EM

Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo 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 Bon je -
su en se Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são, com sede na
ci da de de Bom Je sus do Ga lho, 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 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 cas e ju rí di cas 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 53710.001592/98, 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 pro ces sos 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 a de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
o 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
das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 685, DE 14 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 53710.001592/98, re sol ve;

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Bon je su en se Co -
mu ni tá ria de Ra di o di fu são, com sede na Pra ça Pa dre
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Di o ní sio, nº 6, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Bom Je sus
do Ga lho, 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 to a 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 pe ten tes.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com
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 des em 19°49’47”S e lon gi tu de em
42°19’18”W, uti li zan do fre qüên cia 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 Essa 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 721, DE 2002

(N 1.84/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Uni ver si da de d Con tes ta do
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 Ca no i nhas, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 698, de 21 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Uni ver si da de do Con tes ta do
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 Ca no i nhas, 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 92, 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 § 3º, 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, per mis sões para exe cu tar, 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 com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 698, de 21 de no vem bro de
2001– Fun da ção Uni ver si da de do Con tes ta do, na ci -
da de de Ca no i nhas-SC; e

2 – Por ta ria nº 743, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va Pa dre Eze qui el Ra mim, na ci da -
de de Ro lim de Mou ra-RO.

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so

MC Nº 49 EM

Bra sí lia, 24 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 o Pro ces so nº

53740.000159 2001, de in te res se da Fun da ção Uni -
ver si da de do Con tes ta do, ob je to de per mis são 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, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Ca no i nhas, Esta do de San ta Ca ta ri na.

2. De acor do com o art. 13 § 1º, 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 2.108, de 24 de de -

zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins
ex clu si vi da de edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção de ser vi ço, e que
me le vou a ou tor ga ra per mis são nos ter mos da in clu -
sa por ta ria.

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 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, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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 698 DE 21 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 do
art. 13, § 1º, 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 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53740.000159/2001, re sol ve:

Art. 1º ou tor gar per mis são à Fun da ção uni ver si -
da de do Con tes ta do para exe cu tar, 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, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca no i nhas,
Esta do San ta Ca ta ri na.

Art. 2º 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.

Art. 3º 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. 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.

PARECER Nº 14/2001/DMC/PR

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000159/1
Inte res sa da: Fun da ção Uni ver si da de do Con tes ta do
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. 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 lnter mi nis te ri al nº 651/99

A Fun da ção Uni ver si da de do Con tes ta do, com
sede na ci da de de Ca no i nhas, Esta do de San ta Ca ta ri -
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na, re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, na ci da -
de de Ca no i nhas, no ca nal 220, Clas se B2, pre vis to no
Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is FM.

O es ta tu to da en ti da de, fls. 25 à 40, re gis tra do no Li -
vro de Re gis tro das Pes so as Ju rí di cas nº A-06 do Car tó rio
de Re gis tro Ci vil, da Co mar ca de Ca no i nhas, SC, em
22/5/2000, sob nº 732, con for me cer ti fi ca a fl. 40, pre en che 
os re qui si tos do Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tra de
acor do com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

Os car gos da di re to ria pre vis ta no ar ti go 19 do
Esta tu to, fo ram de vi da e re gu lar men te pre en chi dos
con for me Ata de fls. 17/18, re sul tan do no se guin te
qua dro di re ti vo:

Di re tor-Pre si den te: João Rosa Mul ler
Vice-Di re tor-Pre si den te: Luiz Cláu dio Fos sa ti
Se cre tá ria: Ma ria He le na Jen zu ra Moskwyn
A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi

ane xa da ao re que ri men to, en con tran do-se às fls. 12 a 
23 e 29 a 31 do pre sen te pro ces so.

Do Mé ri to

A ou tor ga de per mis são para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral, con for me alí nea a do in ci so XII, do ar ti go 21.

O ar ti go 13 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 91.837, de 25 de ou tu bro de 1985, dis pen sa
a pu bli ca ção de edi tal para 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: Não de pen de rá de Edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu -
são por pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in -
ter no e por en ti da des da ad mi nis tra ção in di re -
ta, ins ti tu í das pe los Go ver nos Esta du a is e Mu -
ni ci pa is, nem a ou tor ga para a exe cu ção do
ser vi ço, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”

Por sua vez, a Cons ti tu i ção Fe de ral, no ar ti go 223,
es ta be le ce a com pe tên cia do Po der Exe cu ti vo para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ço
de ra di o di fu são e de ter mi na que o ato de ou tor ga de ve rá
ser apre ci a do pelo Con gres so Na ci o nal e so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após sua de li be ra ção.

A do cu men ta ção ins tru tó ria, re fe ren te à en ti da -
de e seus di re to res, está com ple ta e em or dem.

O cum pri men to da exi gên cia de cla ra tó ria do
dis pos to na Por ta ria Mi nis te ri al 651/99, foi re gu lar -
men te cum pri do às fls. 9.

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, pe los seus di re to res, con for me de -
cla ra ções de fls. 8, 52 e 53.

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 a 
ma té ria, 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 De par ta -
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu -
são/SSR/MC, 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 o ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

É o pa re cer.

Cu ri ti ba, 14 de maio de 2001. – Mi rel la Dias Me -
lha do, Advo ga da.

De acor do.
Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta -

men to de Ou tor ga de Ra di o di fu -
são/SSSR/MC.

Cu ri ti ba, 14 de maio de 2001. – Te re za Fi al -
kos ki De que che, De le ga da.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº  722, DE 2002

 (Nº  1.890/2002, 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 do Ba ir ro dos Fun ci o -
ná ri os – Fru ta de Le i te/MG 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 ta de Le i te, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 10  Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria n0 764, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro dos Fun ci o ná ri os –
Fru ta de Le i te/MG 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 Fru ta de Le i te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2 0 Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MSC Nº 119, DE 2002

Se nho res Mem bro 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 á 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 
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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 en ti da des:

1 – Por ta ria nº 758, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Po ci nhos, na ci -
da de Po ci nhos – PB;

2 – Por ta ria nº 759, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Edu ca ti va
de Bi qui nhas na ci da de de Bi qui nhas – MG;

3 – Por ta ria nº 760, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va Ja cu i -
pen se – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão FM (ACERJ –
RCR), na ci da de de Ri a chão do Ja cu i pe – BA;

4 – Por ta ria nº 761, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra na de Ra di o di fu são na
ci da de de Ser ro – MG;

5 – Por ta ria nº 763,de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção e ação so ci al,
na ci da de de So le da de-PB;

6 – Por ta ria nº 764, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro dos Fun ci o ná ri os – 
Fru ta de Le i te/MG, na ci da de de Fru ta de Le i te-MG;

7 – Por ta ria nº 765, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa mí lia de Vi ra dou ro, na ci -
da de de Vi ra dou ro – SP;

8 – Por ta ria nº 766, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li nen -
se, na ci da de de Cris ta li na – GO;

9 – Por ta ria nº 767, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So le da den se, na ci da de de
So le da de de Mi nas – MG;

10 – Por ta ria nº 768, de 6 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca Fo lha
do Bo que i rão, na ci da de de Cu ri ti ba-PR; e 

11 –  Por ta ria nº 769, de 6 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ter Dei de Pi ra ju, na ci -
da de de Pi ra ju-SP.

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2002. – Mar co Ma ci el.

MC Nº 55 EM

Bra sí lia, 25 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 do Ba ir ro dos 
Fun ci o na mos de Fru ta de Le i te MG, na ci da de de Fru -
ta de Le i te , 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 da 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 53710.000751/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi a 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 764 DE 6 DE DEZEMBRO 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 53710.000751/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria do
Ba ir ro dos Fun ci o ná ri os – Fru ta de Le i te-MG, com
sede na Ave ni da Dona Tin ti nha s/nº, na ci da de de
Fru ta de Le i te, 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 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 16º06’52”S e lon gi tu de em
42º31’53”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9MHz.

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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me mó ria do do cu men to de fo lha 34, 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 apre sen ta ção

da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.11 ( Pro je to
Téc ni co), 6.7 in ci sos II, III e VI da Nor ma 02/98, al te -
ra ção es ta tu tá ria, bem como de cla ra ção do en de re ço
da sede da Enti da de (fls. 37 a 108).

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. 42 e 43, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 83 e 84.

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.

17Assim, 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 do Ba ir ro dos Fun ci o -
ná ri os – Fru ta de Le i te – MG

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:       Ni xon Mar lon Gon çal ves das Ne -

ves, Vice-Pre si den te: Jo a quim Antô nio Ri be i ro, Se -
cre tá ria:  Ali ne Gon çal ves das Ne ves, Te sou re i ra: Li li e -
ne Sil va na 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

Av. Dona Tin ti nha, s/nº, Ba ir ro Fun ci o ná ri os, Ci -
da de de Fru ta de Le i te, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas 
16°06’52”S de la ti tu de e 42°31’53”w de lon gi tu -

de, cor res pon den te aos da dos cons tan tes no “for mu -
lá rio de in for ma ções téc ni cas”, fls. 42 e 43 e “ro te i ro
de aná li se de ins ta la ção da es ta ção de Rad com”, fls.
83 e 84, 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 as so ci a ção co mu ni -
tá ria do ba ir ro dos fun ci o ná ri os – Fru ta de Le i te – mg,
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 ad mi nis tra ti vo nº
53.710.000.751/99 de 7-6-1999.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Re la tor da
con clu são ju rí di ca .

De acor do.
Re la tor da con clu são téc ni ca 
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 Gge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre ta rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 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 411/2001/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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 723, DE 2002

(Nº 1891/2002, 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 Cul tu ral De Co mu ni ca -
ção Co mu ni tá ria de San ta na da Var gem 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 na da Var gem,
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 679, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de San ta na da Var gem 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 na da Var -
gem, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 724, DE 2002

(Nº 1.899/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são à 
Fun da ção Cul tu ral Vale Vê ne to 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 Flo res da
Cu nha, 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 653, de 6 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Vale Vê ne to 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 Flo res da Cu nha, 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.

25694 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    283DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25695

DEZEMBRO 2002284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



25696 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    285DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25697

DEZEMBRO 2002286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



25698 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    287DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 725, DE 2002

(Nº 1.901, 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 e Cul tu ral Para o Pro -
gres so de Ita re ma – Accpi 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 re ma, Esta 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 613, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral para o Pro gres so
de Ita re ma – ACCPI 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 Ita re ma, 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.
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RELATÓRIO Nº 308/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.650.002.328/98 de 15-10-1998.

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
e Cul tu ral para o Pro gres so de Ita re ma –
ACCPI, lo ca li da de de Ita re ma, Esta do do
Ce a rá.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral para o

Pro gres so de Ita re ma – ACCPI, ins cri ta no CNPJ sob
o nú me ro 02.505.351/0001-80, Esta do do Ce a rá,
com sede na Av. João Ba tis ta Rios, s/nº, Cen tro, Ci da -
de de Ita re ma – CE, 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 9-10-98 e, pos te ri or men te, da ta do de
4-4-99, 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 – D.O.U.,
de 18-3-99, 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, 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 19-2-98, 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 3-3-98, e Nor ma
nº 02/98, de 6-8-98.

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 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 04 a 135 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 cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. João Ba tis ta Rios, s/nº ,
Cen tro, Ci da de de Ita re ma, Esta do do Ce a rá, de co or -
de na das ge o grá fi cas em 02°55’13” S de la ti tu de e
39°54’54”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-99, 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 82 a 85, 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 apre sen ta ção

de al te ra ção es ta tu tá ria, do cu men tos de acor do com
o su bi tem 6,7 in ci sos II, IV e VIII da Nor ma 02/98,
com pro van te de vá li da exis tên cia das Enti da des que
ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te, in for -
ma ções acer ca das co or de na das ge o grá fi cas, 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. 92 a 135).

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. 119, 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 02198, em es pe ci al as exi gên ci as ins -
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 136 e 137.

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 e Cul tu ral para o Pro -
gres so de Ita re ma – ACCPI.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Ger lan do San tos, Vice-Pre si -

den te: Rita de Cás sia Cos ta Oli ve i ra, 1ª Se cre tá ria:
Ma ria Ivo ne i de de Oli ve i ra, 2ª Se cre tá ria:  Ma ria So lan ge
dos San tos, Dir. Fi nan ce i ro:  Ma ria San dra da C. Sou sa

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. João Ba tis ta Rios, s/nº, Cen tro, Ci da de de
lta re ma, Esta do do Ce a rá;

– co or de na das ge o grá fi cas

02°55’13”S de la ti tu de e 39°54’54”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. 119 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 136 e 137, 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 e Cul tu ral para o Pro gres so de Ita re ma -ACCPI,
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
53.650.002.328/98, de 15 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la tor da con clu são Ju rí di ca. Ne i de Apa re -
ci da da Sil va, 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, 26 de se tem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral. Anto -
nio Car los Tan 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 309/2001/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, 27 de se tem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tan 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.)

25702 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    291DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 726, DE 2002 

(Nº 1.911/2002, 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 Pró Ci da da nia e Cul tu ra
de Pa ra cu ru – ACOMCULT, 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 ra cu ru, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art.10 Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria n0 682, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Ci da da nia e Cul tu ra de 
Pa ra cu ru – ACOMCULT, 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 ra cu ru, Esta do do Ce a rá.

Art. 2 0 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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RELATÓRIO Nº 340/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.650.000.671/99 de 16-4-1999

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
Pró Ci da da nia e Cul tu ra de Pa ra cu ru –
ACOMCULT, lo ca li da de de Pa ra cu ru, Esta do 
do Ce a rá.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Ci da da nia e
Cul tu ra de Pa ra cu ru – ACOMCULT, ins cri ta no CNPJ
sob o nú me ro 03.084.804/0001-04, Esta do do Ce a rá,
com sede na Rua Ma ria Fer re i ra Neri, s/nº, Ba ir ro das
Car lo tas, Ci da de de Pa ra cu ru, 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 12-4-1999, 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 fe 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, 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, 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 19.02.1998, 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, 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 03 a 242 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 Rua Ma ria Fer re i ra Neri,
s/nº, Ba ir ro das Car lo tas, Ci da de de Pa ra cu ru, Esta do 
do Ce a rá, de co or de na das ge o grá fi cas em 03°25’47”
S de la ti tu de e 39°01’39”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 lha 198, 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 apre sen ta ção

da do cu men ta ção elen ca da no sub-item 6.7 in ci so II
da Nor ma 02/98, de cla ra ção do en de re ço da sede da
Enti da de, con fir ma ção de co or de na das ge o grá fi cas,
bem como do sub-item 6.11, (Pro je to Téc ni co) e ade -
qua ção do mes mo à Nor ma 02/98 (fls. 201 a 242).

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. 227, 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  acessórios (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 – 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 Pró Ci da da nia e Cul -
tu ra de Pa ra cu ru – ACOMCULT.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Andréa Sil va Ara ú jo, Vice-Pre si den -

te: Su i a ni Ci ri a co de Sou sa, Dir. Se cre tá ria:  Mar ci le ne 
Bar bo sa da Cos ta, Dir. Te sou re i ro: José Ri car do de
Oli ve i ra, Dir. Cul tu ral: Gra ci le ne Ro cha Pe re i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio 

Rua Ma ria Fer re i ra Neri, s/nº, Ci da de de Pa ra -
cu ru, Esta do do Ce a rá;

– co or de na das ge o grá fi cas

03º25’47”S de la ti tu de e 39º01’39”W de lon gi tu -
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Aná li se de e 244, que se Infor ma ções Téc -
ni cas”, fl. 227 e “Ro te i ro Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 243 re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo
deferimento do pedido formulado pela Associação
Comunitária Pró Cidadania e Cultura de Paracuru –
ACOMCULT, no sentido de conceder-lhe a Outorga
de Autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.650.000.671/99, de 16 de abril
de 1999.

Bra sí lia, 1º de ou tu bro de 2001. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca Adri a na Cos ta, Re la tor da con -
clu são Téc ni ca Ne i de Apa re ci da da Sil va.

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, 2 de ou tu 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 3 de ou tu 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
340/2001/DOSR/SSR/MC.

Enca mi nhe-se a Con sul ta ria Ju rí di ca
para exa me e pa re cer.

Bra sí lia 3 de ou tu 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.

(A co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 727, DE 2002

(Nº 1.917/2002, 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 Ra di o di fu são Edu ca -
ti va de Bi qui nhas a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bi -
qui nhas, 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 759, de 6 de de zem bro de 2001, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Edu -
ca ti va de Bi qui nhas 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 Bi qui nhas, 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.
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.449/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53710.000217/00-DMC/MG.

Inte res sa da: Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ra di o di fu são Edu ca ti va de Bi qui nhas.

Assun to: Re que ri men to 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.

Emen da: Pos si bi li da de de ou tor ga de
au to ri za ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço.
Exi gên ci as le ga is e nor ma ti vas em con for -
mi da de.

I – Intro du ção
1. Vêm a esta Con sul to ria Ju rí di ca os au tos do

pro ces so sob re fe rên cia, por des pa cho do Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são, em que o Di re tor do De -
par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
ao con clu ir a ins tru ção do men ci o na do pro ces so ad -
mi nis tra ti vo, o fez por meio do Re la tó rio nº
375/01-DOSR/SSR/MC (fls. 58 a 64), que opi na 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 Ra di o di fu são Edu ca ti va de Bi qui -
nhas, da lo ca li da de de Bi qui nhas, Esta do de Mi nas
Ge ra is, “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 res pec ti vo pro -
ces so ad mi nis tra ti vo.

2. O com pa re ci men to des ta Con sul to ria no fe i to
se faz ne ces sá rio, em ra zão do que pre co ni za a Lei
Com ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de 1993, em
es pe ci al o que ins cre ve o seu Ca pí tu lo VI, que de fi ne
a com pe tên cia “Das Con sul to ri as Ju rí di cas. no con -
tex to da Advo ca cia-Ge ral da União.

II – Fun da men tos Le ga is e Nor ma ti vos

3. A re que ren te ma ni fes tou in te res se “em exe -
cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria na área
abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1Km”, com cen -
tro lo ca li za do de acor do com o in di ca do no item 17 do
men ci o na do Re la tó rio, onde pre ten de ins ta lar o sis te -
ma ir ra di an te de sua es ta ção.

4. O pe di do de ins cri ção foi fe i to pela en ti da de,
so li ci tan do, ain da, a de sig na ção de ca nal para a pres -
ta ção do ser vi ço nos ter mos do art. 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.

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 abril de 2001, 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 3-03-1998 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 1 a 57, 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 Arman do Men des de
Sou za, 225, Cen tro, Ci da de de Bi qui nhas, Esta do de
Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 18°
46’ 38” S de la ti tu de e 45° 30’ 08” 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 9-4-01, 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 39, 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, que foi ace i to e ana li sa do 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 al te ra ção es ta -

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6, 7, in ci so II, bem
como apre sen ta ção do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni -
co) da Nor ma nº 02/98, (fls. 24, 43 e 54).

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. 37, 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 nº 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas 
em seu item 6.11, fo lhas 51 e 52.

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 de Ra di o di fu são Edu -

ca ti va de Bi qui ni nhas
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Sil vio de Cas tro Arru da
Vice-Pre si den te: Cla rin do Sil vé rio de Aze ve do
Se cre tá ria: Gil za Ma ria das Gra ças
Te sou re i ro: Mar ce lo Ca e ta no de Sou za
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di -

an te e es tú dio
Rua Pre si den te Var gas, 223, Cen tro, ci da de de

Bi qui ni nhas, Esta do de Mi nas Ge ra is,
– co or de na das ge o grá fi cas
18°46’38”S de la ti tu de e 45°30’08”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. 37 e no “Ro te i -
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”,
fls. 51 e 52, 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 Ra di o di fu são Edu ca ti va de Bi qui ni nhas, 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
53.710.000.217/00, de 31 de mar ço de 2.000.

Bra sí lia, 15 de ou tu bro 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, 19 de ou tu bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.
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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 ou tu 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 375/2001/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, 22 de ou tu 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 728, DE 2002

(Nº 1.919/2002, 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 De Vera Cruz a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Vera Cruz, Esta do da Ba hia.

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 798, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za 
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vera Cruz 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 Vera
Cruz, Esta do da Ba hia.

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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RELATÓRIO Nº /2001 – DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.640.000.329199,
de 13-5-99.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za -
ção para a ex plo ra ção de Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de 
Vera Cruz, lo ca li da de de Vera Cruz, Esta do da Ba hia.

I – Intro du ção
1. Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vera Cruz,

ins cri ta no CGC sob o nú me ro 3.142.840/0001-87, no 
Esta do da Ba hia, com sede na Av. Ju ve nal João Vi na -
gre, 3109/101 – Duro, Cen tro, Ci da de de Vera Cruz,
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 13

de maio 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 – D.O.U.,
de 9 de se tem bro 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.
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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 1 a 125, 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 Ader lin da Co e lho, nº 1,
Alto da Fon te da Pra ta, Ci da de de Vera Cruz, Esta do
da Ba hia, de co or de na das ge o grá fi cas em 12º
57’30”S de la ti tu de e 38º36’38”W de lon gi tu de, con so -
an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no
D.O.U., 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 vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 95, 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 al te ra ção es ta -

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, I, II, IV e VIII, e
pos te ri or men te do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co),
da Nor ma nº 2/98, (fls. 5 e 96).

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. 108, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 123 e 124.

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 -
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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 Rá dio Co mu ni tá ria de Vera Cruz

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:
Vice-Pre si den te:
Se cre tá rio:
Su plen te do Sec.:
Te sou re i ro:
Su plen te de Tes.:
Si mo ne Oli ve i ra de Ma ce do
Fer nan do Ro dri gues Pro tá sio
Ra i mun do Car los Gon çal ves de Alcân ta ra
Fer nan do Ni ral do Cas tro Reis
Otá vio Sou za San tos Fi lho
José Ra i mun do Fre i tas dos San tos

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ader lin da Co e lho, 1, Alto da Fon te da Pra -
ta, ci da de de Vera Cruz, Esta do da Ba hia.

– co or de na das ge o grá fi cas
12º57’30”S de la ti tu de 38º36’38”W de lon gi tu de, 

cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu -
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 108, que se re fe re
à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se Rad -
Com”, fls. 123 e 124;

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 Rá dio
Co mu ni tá ria de Vera Cruz, 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 53.640.000.329/99, de 13
de maio de 1999.

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Re gi na Apa re -
ci da Mon te i ro, Re la to ra 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, 23 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.
A 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, 26 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 427/2001/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, 26 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 79  729, DE 2002

(Nº 1.927/2002, 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, Espor ti va e Tu rís ti ca de
Iga ra tá – ACETI, a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iga -
ra tá, 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 20, de 8 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra tá
– ACETI, 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 Iga ra tá, 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 1.042, 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:

1 – Por ta ria nº 800, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção São Ju lião en se de De sen vol vi men to do 
Des por to Cul tu ra e Tu ris mo, na ci da de de São Ju -
lião-PI.;

2 – Por ta ria nº 801, de 28 de de zem bro de 2000
– O Cen tro So ci al José Pa u li no, na ci da de de Ja ça -
nã-RN.;

25716 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    305DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



3 – Por ta ria nº 802, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção dos Mo ra do res de La ge do do Ta bo cal,
na ci da de de La ge do do Ta bo cal-BA.;

4 – Por ta ria nº 18, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lapa, ACLA, na ci da de de
Amé lia Ro dri gues-BA.;

5 – Por ta ria nº 20, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra tá
– ACETI, na ci da de de Iga ra tá-SP.;

6 – Por ta ria nº 34, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Rá dio Co mu ni tá ria Cruz das Armas FM., na ci da de de 
João Pes soa-PB;

7 – Por ta ria nº 72, 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 Edu ca ti va
FM. de Pa ra na tin ga-MT, na ci da de de Pa ra na tin ga-MT;

8 – Por ta ria nº 86, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM. de Pi men ta
Bu e no, na ci da de de Pi men ta Bu e no-RO;

9 – Por ta ria nº 110, de 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria FM. Rio Ne ves de
São Ra i mun do das Man ga be i ras, na ci da de de São
Ra i mun do das Man ga be i ras-MA;

10 – Por ta ria nº 128, de 19 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são e De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de For qui lha – Se nhor Antô nio Fer re i ra Go -
mes Mar tins, na ci da de de For qui lha-CE;

11 – Por ta ria nº 129, de 19 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Alto Ro dri gues e FM. Ouro Ne gro, na ci da de de Alto
do Ro dri gues-RR;

12 – Por ta ria nº 130, de 19 de mar ço de 2001 –
Rá dio Ju ven tu de Co mu ni tá ria de Fer ros, na ci da de de 
Fer ros-MG;

13 – Por ta ria nº 397, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Vida, na ci da de de Ca cho e i ra do
Sul-RS.; e

14 – Por ta ria nº 406, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Do min gos para o De -
sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co, na ci da de
de Bu ri ta ma-SP.

Bra sí lia, em 26 de se tem bro de 2001. – Fer nan -
do Hen ri que Car do so.

MC. 00391/EM

Bra sí lia, 7 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 Cul tu ral,
Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra tá – ACETI, com sede na 
ci da de de Iga ra tá, 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 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
53830.001825/98, 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 20, DE 8 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 53830.001825/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti -
va e Tu rís ti ca de Iga ra tá – ACETI, com sede na Rua
Ma ria He le na Mar con des, nº 175, Cen tro, na ci da de
Iga ra tá, 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 23º12’24”S e lon gi tu de em
46º9’9’W, uti li zan do a fre qüên cia de 91,7 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
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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 017/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.830.001.825/98, de 
26 de agos to de 1998.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za -
ção para a ex por ta 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, Espor ti va e
Tu rís ti ca de Iga ra tá, na lo ca li da de de Iga ra tá – SP.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca

de Iga ra tá, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.451.962/0001-92, no Esta do de São Pa u lo, com
sede na Rua Ma ria He le na Mar con des, 175, Cen tro,
Ci da de de Iga ra tá, 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 24 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 
17 de de zem bro de 1999, Se ção 03, 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 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 01), 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 nº 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den -
do ao se guin te:

– es ta 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 01 a 218, 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.

• 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 Ma ria He le na Mar con des,
175, Cen tro, ci da de de Iga ra tá, Esta do de São Pa u lo, de 
co or de na das ge o grá fi cas em 23º12’20”S de la ti tu de e
46º09’27”W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons tan -
tes no avi so no DOU de 17.12.1999, 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 172, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. No en tan to, no de cor rer
do pro ces so a Enti da de cor ri giu as co or de na das ge o -
grá fi cas, fi can do em 23º12’ 24”5 de la ti tu de e 46º9’9” W
de lon gi tu de, con ti nu an do no mes mo en de re ço.

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 al te ra ção es ta -

ru tá ria, e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci so III, IV, V 
e VIII, bem como apre sen tar o su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma  2/98, (fls. 177).

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. 196, 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 fo 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 207 e 208. 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 Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de

Iga ra tá

– qua dro di re ti vo
Pre si den te e Vice: Andréa de Cás sia M. Pri an te
1º Se cre tá rio:Mo a cir Bor ges
2º Se cre tá rio: Mil ton Go mes
Te sou re i ro: Ro ber to Ta deu de Mo ra es
Su plen te: Re gi nal do Pe re i ra Mon ti

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ma ria He le na Mar con des, 175, Cen tro, Ci -
da de de Iga ra tá, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
23º12’24”S de la ti tu de e 460 09’ 09” 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. 196, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 207 e 208, 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 Cul tu ral,
Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra tá, 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 53.830.001.825/98, de 26
de agos to de 1.998.

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 

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, 17 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.

Apro vo o Re la tó rio nº 17/2001/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, 18 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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PRO JE TO DE DE CRE TO LE GIS LA TI VO
 Nº 730, DE 2002

(Nº 1.933/2002, 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 Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e
Ambi en tal de Impe ra triz a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Impe ra triz, 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 485, de 22 de agos to de 2001, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e
Ambi en tal de Impe ra triz 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 Impe ra triz, 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.
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RELATÓRIO Nº 211/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº
53.720.000.046/00, de 24-1-2000

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
Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e Ambi en tal de Impe ra -
triz, lo ca li da de de Impe ra triz, Esta do do Ma -
ra nhão.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral, Impe ra triz,

ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro 03.455.945/0001-96,
Esta do do Ma ra nhão, com sede na Pra ça da Bí blia,
s/nº, Ba ir ro Ba cu ri, Ci da de de Impe ra triz, 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 13-1-2000, 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 
17-12-1999, 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 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 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
• 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 Pra ça da Bí blia, s/nº, Ba ir ro Ba cu ri,
Ci da de de Impe ra triz, Esta do do Ma ra nhão, de co or de -
na das ge o grá fi cas em 5º32’4”S de la ti tu de e
47º28’41”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons -
tan tes no avi so 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 lha 254, 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.
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12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção e do Esta tu to, al te -
ra ção es ta tu tá ria, de cla ra ção do en de re ço da sede,
bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) da Nor -
ma 2/98 (fls. 258 a 292).

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. 282 e 283,
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 293 e 294.

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 Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e
Ambi en tal de Impe ra triz
– qua dro di re ti vo

Pre si den te: – Eu ni ce de Oli ve i ra Sil va
Vice-pre si den te: –Mar cus Vi ní ci us Alves de Assis
Dir. de Ges tão: – Val de nha Fer nan des de Assis
Se cre tá ria: – He le nil de Ca i ta no de Oli ve i ra
Te sou re i ra: – Lu ci le ne Ma ria Ro cha Ban de i ra
ReI. Pú bli cas: – Jer ci e u de Vi tor Dias
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio Pra ça da Bí blia, s/nº, Ba ir ro Ba cu ri, Ci da de
de Impe ra triz, Esta do do Ma ra nhão;
– co or de na das ge o grá fi cas

05°32’04”S de la ti tu de e 47º28’41”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. 282 e 283, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de

RADCOM”, fls. 293 e 294, 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 Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e Ambi en tal de Impe ra triz,
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
53.720.000.046/00 de 24 de ja ne i ro de 2000. – (bo có -
pia), Re la tor da con clu são Ju rí di 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, 11 de ju lho 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, 11 de ju lho 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 211/2001/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, 11 de ju lho 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 731, DE 2002

(Nº 1.948/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se –
FUNCCOL, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Paço do
Lu mi ar, 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 305, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se –
FUNCCOL, 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 Paço do Lu mi ar, 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.
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RELATÓRIO Nº 77/2001 – DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53680000527/98, de
13-8-98.

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: Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria
Lu mi nen se – FUNCCOL, lo ca li da de de Paço do Lu mi -
ar, Esta do do Ma ra nhão.

I – Intro du ção
1. A Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen -

se – FUNCCOL, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o
nú me ro 2.549.635/0001-78, no Esta do do Ma ra nhão,
com sede na Rua 61, Qu a dra 123 s/nº – Con jun to Ma -
i o bão, ci da de de Paço do Lu mi ar – 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 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 – D.O.U.,
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
art. 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 ín 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 04 à 209, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos 
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 61, Qu a dra 123 s/nº –
Con jun to Ma i o bão, na ci da de de Paço do Lu mi ar,
Esta do do Ma ra nhão, de co or de na das ge o grá fi cas
em 02º32’14”S de la ti tu de e 44º10’07”W de lon gi tu de,
con so an te aos dado cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no D.O.U., 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 181, 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
eo 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 nº 2/98, apre sen ta ção do Pro je to Téc -
ni co e pos te ri or ade qua ção do mes mo à Nor ma nº
2/98, (fls. 185 a 209).

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 194, 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 ítem 6.11. Fo lhas 203 e 204.

 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
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se –

FUNCCOL

– qua dro di re ti vo
 Pre si den te: Stê nio Fer re i ra Ara gão.
Dir. Adm. Fi nan ce i ro: Ana Cé lia F. Vas con ce los
Dir. de Prom. e Di fu são: Antô nio Luis Assum ção

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio 

Rua 61, Qu a dra 123 — Con jun to Ma i o bão, ci da -
de de Paço do Lu i mar, Esta do do Ma ra nhão;

– co or de na das ge o grá fi cas

02°32’14” de la ti tu de e 44°10’07” 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. 203 e
204, bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni -
cas” — fls 194 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 Fun da ção Cul tu ral
e Co mu ni tá ria Lu mi nen se – FUNCCOL, 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 n9
53680000527/98, de 13 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 7 de fe ve re 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 e Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

 Bra sí lia, 12 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, 12 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 e Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 77/2001/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, 13 de fe ve re i ro de 2001. – Pa u lo Me -
ni cucc 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 732, DE 2002

(Nº 1.949/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova 
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 Ba ca bal, 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 296, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova 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
Ba ca bal, 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.
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RELATÓRIO Nº 104/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53720000151/99, de
18-02-99.

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 Mo vi men to Co mu ni -
tá rio Rá dio Nova FM – AMCRNFM, lo ca li da de de Ba -
ca bal, Esta do do Ma ra nhão.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio

Nova FM – AMCRNFM, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ
sob o nú me ro 02.955.148/0001-05, no Esta do do Ma -
ra nhão, com sede na Rua Ma ga lhães de Alme i da, 45,
ci da de de Ba ca bal – 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 3 de fe ve re i ro 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 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 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 4 a 468, 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 Ma ga lhães de Alme i da
nº 45, na ci da de de Ba ca bal, Esta do do Ma ra nhão, de
co or de na das ge o grá fi cas em 04º14’04”S de la ti tu de e
44°46’37”W de lon gi tu de. Pos te ri or men te o en de re ço
foi re ti fi ca do, aos 15 de abril de 1999, pas san do a ser
Rua Te i xe i ra de Fre i tas nº 437ª — No en tan to, me di an -
te so li ci ta ção a re que ren te con fir mou o en de re ço ini ci -
al e al te rou as co or de na das, des ta for ma as co or de na -
das re fe ren tes ao sis te ma ir ra di an te pro pos to pas sa -
ram a ser em 04°04’04”S de la ti tu de e 44°46’40”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 con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 169 à 172, bem como 432,
de no mi na do de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Ao en -
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ca mi nhar o pro je to téc ni co, a re que ren te in di cou no vas
co or de na das, que fo ram ana li sa das e ace i tas.

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 se guin te do cu men ta ção: 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 e con fir ma ção das co or de na das ge o grá fi cas pro -
pos tas. Di an te da re gu la ri da de téc ni co-ju rí di ca da do cu -
men ta ção cons tan te nos au tos, foi pro pos ta a ten ta ti va
as so ci a ti va en tre as in te res sa das na lo ca li da de, da qual
re sul tou res pos ta ne ga ti va, por par te da re que ren te. Des -
ta for ma apli cou-se o cri té rio de se le ção dis pos to 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 ma i or nú me ro em ma ni fes ta ções
em apo io à ini ci a ti va que a sua con cor ren te, o que mo ti -
vou a sua se le ção, por meio de so li ci ta ção para o en ca -
mi nha men to do Pro je to Téc ni co com pos te ri or ade qua -
ção do mes mo à Nor ma 02/98, (fls. 179 à 468).

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 459, 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 469 e 470.

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 Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Nova FM AMCRNFM;
– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Fran cis co Antô nio Sou sa
Vice-pre si den te: José Clé cio Sou za Sil va
1º Se cre tá rio.: Iva nil do Cor de i ro do Ama ral
2º Se cre tá rio: Ma ria de Fá ti ma Sil va de Ara ú jo
1º Te sou re i ro: Dar lan Ro dri gues Sam pa io
2º Te sou re i ro: Ce sar Ri be i ro de Car va lho Neto
Pres. do Cons. Com: Ri va nil do Alves Pes ta na

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio 

Rua Ma ga lhães de Alme i da nº 45, ci da de de
Ba ca bal, Esta do do Ma ra nhão;
– co or de na das ge o grá fi cas

04°13’58” de la ti tu de e 44°46’54” 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. 469 e 470,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” _ fls 
459 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 Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM – AMCRNFM,
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
53720000151/99, de 18 de fe ve re i ro de 1999.

Bra sí lia, 12 de mar ço 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 e Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 12 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, 13 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.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 733, DE 2002

(Nº 1.957/2002,  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 dos Mo ra do res de San -
ta Bár ba ra do Tu gú 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 
San ta Bár ba ra do Tu gú rio, 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 378, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de San ta
Bár ba ra do Tu gú rio 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 Bár ba ra do Tu gú rio, 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.
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RELATÓRIO Nº 151/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.710.000.740/99, de 
24-5-99.

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 dos Mo -
ra do res de San ta Bár ba ra do Tu gú rio, lo ca li da de de
San ta Bár ba ra do Tu gú rio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção
1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res

de San ta Bár ba ra do Tu gú rio, ins cri to no CGC sob o
nú me ro 19.559.384/0001-05, no Esta do de Mi nas
Ge ra is, com sede na Rua São Vi cen te de Pa u la, n.º
295, Ba ir ro Cen tro, Ci da de de San ta Bár ba ra do Tu -
gú rio, MG, 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 24 de maio 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 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 19.02.1998, 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
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 1 a 65, 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 Rua Bias For tes, n.º 273, Ba ir ro
Sa gra do Co ra ção de Je sus, Ci da de de San ta Bár ba ra
do Tu gú rio, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na das
ge o grá fi cas em 21º 14’55” 5 de la ti tu de e 43º33’45”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 9-9-99, 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 50, 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 al te ra ções es -

ta tu tá ri as e da apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci sos II 
e VI, bem como apre sen ta ção do su bi tem 6.11, (Pro -
je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 54 e 66).

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. 69, 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 83 e 84.

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 dos Mo ra do res de
San ta Bár ba ra do Tu gú rio,

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Dir. Assis. So ci al:
Vice-Pre si den te:  Ail ton Afon so Car da

1º Se cre tá rio: Vi cen te Pa u lo da Sil va
2º Se cre tá rio: Cláu dia Ma ria Mi ran da Mo ra is
1º Te sou re i ra: Ma rí lia de Fá ti ma M. Tos tes Gar cia
2º Te sou re i ro: José Apa re ci do Fer re i ra
Hé lio Men des de Alme i da
Amé lia Gar cia do Ama ral Mi ran da
 Dir. Cul tu ral: Apa re ci da Alves Fer re i ra Mar tins
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio Rua Bias For tes, nº 273, Ba ir ro Sa gra do Co -
ra ção de Je sus, Ci da de de San ta Bár ba ra do Tu gú rio,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
21º 14’ 55” S de la ti tu de e 43º 33’ 45”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. 69 e no “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 83 e 84, 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 dos Mo ra do res de San ta Bár ba ra do Tu gú rio,
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 53.710.000.740/99, de 24 de maio de 1999.

Bra sí lia, 30 de abril 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, 2 de maio 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, 4 de maio 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 151/2001/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, 4 de maio 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 Edud ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 734, DE 2OO2

(Nº 1.959/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Apo io a Esco la – Co lé gio Esta du al
Ary Par re i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lage do
Mu ri aé, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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 284, de 16 de maio de 2001, que au to ri -
za a Asso ci a ção de Apo io à Esco la – Co lé gio Esta -
du al Ary Par re i ras 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 Lage do Mu ri aé, Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

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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RELATÓRIO Nº 108/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53770002359/98, de
1º-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 de Apo io à Esco la do
Co lé gio Esta du al Ary Par re i ras, lo ca li da de de Laje do
Mu ri aé, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção de Apo io à Esco la do Co lé gio

Esta du al Ary Par re i ras, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ
sob o nú me ro 00.864.836/0001-34, no Esta do do Rio
de Ja ne i ro, com sede na Pra ça 1º de Maio, 53 — Cen -
tro , ci da de de Laje do Mu ri aé – RJ, 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 17 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 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 11 a 198, 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 Pra ça 1º de Maio, 53 – Cen -
tro, na ci da de de Laje do Mu ri aé, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, de co or de na das ge o grá fi cas em 21º10’00”S de
la ti tu de e 42º02’00”W de lon gi tu de. Ocor re que as co -
or de na das fo ram re ti fi ca das, me di an te so li ci ta ção da -
ta da de 15 de ou tu bro de 1998, des ta for ma as co or de -
na das re fe ren tes ao sis te ma ir ra di an te pro pos to pas -
sa ram a ser em 21º12’23”S de la ti tu de e 42º07’21”W
de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi -
so pu bli ca do no D.O.U., 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 con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 86 à 89, 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 da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7, in ci -
sos I, II, III e X 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 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, con fir ma ção das co or de na -
das pro pos tas e en ca mi nha men to do Pro je to Téc ni co
com pos te ri or ade qua ção do mes mo à Nor ma 2/98,
(fls. 97 à 198).

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” — fl. 198, 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 199 e 200.

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 de Apo io à Esco la do Co lé gio Esta -

du al Ary Par re i ras;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Rob son Ter ra Sil va
Vice-pre si den te: Ne i de Cos ta Ro cha Ter ra
Se cre tá rio: Rita de Cás sia Ma tos Re zen de Alvim
1ª Te sou re i ra: Lu ce le na Lima Mar co lon go
2ª Te sou re i ra: Ma ria dos San tos Mu ri to de Pa u la

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Pra ça 1º de Maio 53 – Cen tro, ci da de de Laje do
Mu ri aé, Esta do do Rio de Ja ne i ro;

– co or de na das ge o grá fi cas
21º10’00”S de la ti tu de e 42º02’00”W de lon gi tu -

de, cor res pon den te aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 199 e 200,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” —
fl. 198 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 de Apo io
à Esco la do Co lé gio Esta du al Ary Par re i ras, 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 53770002359/98, de 
1 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2001. – (bo có pia), 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, 12 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, 13 de mar ço de 2001. – Antô 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  108/2001/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, 11 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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 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 735, DE 2002

(Nº 1.964/2002, na  Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ciação Cultural de Radiodifusão Pérola
do Planalto a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Si dro lân -
dia, 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 298, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Pé ro la do Pla -
nal to 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 Si dro lân dia, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 736, DE 2002

(Nº 1.966/2002, 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 Ação So ci al, Cul tu -
ral e de Co mu ni ca ção – ACASCC, a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de For mi ga, 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 770, de 14 de de zem bro de 2000, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ação So ci al,
Cul tu ral e de Co mu ni ca ção – ACASCC, 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 For mi ga,
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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 737, DE 2002

(Nº 1.969/2002, na Câmara dos Deputados)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Ami gos e Co la bo ra do res Cor gui -
nhen 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 Cor gui nho, 
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 574, de 24 de se tem bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção de Ami gos e Co la bo ra do res
Cor gui nhen 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 Cor gui nho, 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.
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RELATÓRIO Nº 303/2001-DOSR/SSR/MC.

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.700.001. 433/98, de
9/9/1998.

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 de Ami gos e Co la bo ra -
do res Cor gui nhen ses, lo ca li da de de Cor gui nho, Esta do
do Mato Gros so do Sul.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Ami gos e Co la bo ra do res
Cor gui nhen ses, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.606.216/0001-20, Esta do do Mato Gros so do Sul,
com sede na Rua Dr. Ru bens, nº 32, Ci da de de Cor -
gui nho, 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
9/9/1998, 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 03, 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, 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 01), 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 nº 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den -
do ao se guin te:

– es ta 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 08 a 119 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 Rua Dr. Ru bens, nº 32, Ci -
da de de Cor gui nho, Esta do do Mato Gros so do Sul,
de co or de na das ge o grá fi cas em 19º49’58”S de la ti tu -
de e 54º49’41”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 lha 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, fo ram
in di ca das no vas co or de na das, que fo ram ana li sa das
e ace i tas pelo Enge nhe i ro Res pon sá vel.
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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 apre sen ta ção 
do re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção e do Esta tu to So -
ci al , al te ra ção es ta tu tá ria, de cla ra ções de acor do
com o su bi tem 6.7 in ci sos III, IV, VIII e XI e de cla ra -
ção de acor do com o su bi tem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1
da Nor ma 2/98, CNPJ da re que ren te, com pro van te
de vá li da exis tên cia das Enti da des que ma ni fes ta -
ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te, de cla ra ção do
en de re ço da sede da Enti da de, plan ta de ar ru a men -
to, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) e
ade qua ção do mes mo à Nor ma 2/98 (fls.74 a 119).

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. 115 fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde 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 120 e 121.

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 de Ami gos e Co la bo ra do -

res Cor guí nhen ses.
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Apa re ci do Ro dri gues Sil va

Ca ção
Vice-Pre si den te: Sa lus ti a no Mar tins

Pe re i ra
Se cre tá rio: Val mi ro Ma ri nho dos San tos
Te sou re i ro: Jair Cá ce res Sil ve i ra
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te -

ma ir ra di an te e es tú dio
Rua Dr. Ru bens, nº 32, Ci da de de Cor -

gui nho, Esta do do Mato Gros so do Sul;
– co or de na das ge o grá fi cas
19º49’59”S de la ti tu de e 54º49’43”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. 115 e “Ro te i ro de Aná li se de Insta la -
ção da Esta ção de RadCOM”, fls. 120 e 121,
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 de Ami -
gos e Co la bo ra do res Cor gui nhen 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 53.700.001.433/98, de
9 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la to ra 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, 4 de se tem bro de 2001. – Hamilton de

Magalhães Mesquita, Cor 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.
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Bra sí lia, 5 de se tem 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 303/2001/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, 5 de se tem bro 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 738, DE 2002

(Nº 1.977/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Uni ver si da de Esta du al do Su do es -

te da Ba hia – UESB, para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na 
ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, Esta do
da Ba hia.

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 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga
con ces são à Uni ver si da de Esta du al do Su do es te da 
Ba hia  – UESB 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 Vi tó ria da Con quis ta, Esta do da
Ba hia.

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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PARECER Nº 248/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000. 003568/01
Inte res sa da: Uni ver si da de Esta du al do Su do -

es te da Ba hia  – Uesb
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 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 Uni ver si da de Esta du al do Su do es te da Ba hia 
– Uesb, com sede na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta,
Esta do da Ba hia, 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 45 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 en ti da de au tár qui ca es ta du al, com
au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra.

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. O car go de Re i tor, cujo man da to tem du ra ção
de qua tro anos, con for me ar ti go 32 do Esta tu to da
Enti da de, está ocu pa do pela Sr. Wal de nor Alves Pe re i -
ra Fi lho, ca ben do a ele a re pre sen ta ção ati va e pas si va 
da Uni ver si da de, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

5. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de
Vice-Re i tor, ocu pa do pelo Sr. Ader bal de Cas tro Me i -
ra Fi lho e de Di re tor do Sis te ma UESB de Rá dio e Te -
le vi são Edu ca ti vas (SURTE), ocu pa do pelo Sr. Gi le no 
No va es Pa i va.

II  – Do Mé ri to

6. 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”).

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 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”.

9. 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.

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 ao Re i tor, o Vice-Re i tor 
e o Di re tor do SURTE, con for me de cla ra ções fir ma -
das por eles e jun ta das às fls. 03, 78 e 79 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, § 1º).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 23 de no vem bro 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.
Bra sí lia, 23 de no vem bro 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, 23 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.
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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, 23 de no vem bro de  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)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 739 , DE 2002

(nº 1986/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a 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 a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Iga ra pé do Meio, 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 720, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a 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 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 Iga ra pé do Meio,
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 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 Ami 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 N° 26/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 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, 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 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
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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 53680.000874/98, 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 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 720,
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 arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho 
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53680.000874/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a 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, com sede na Rua do Co mér cio s/nº, Cen tro,
na ci da de de Iga ra pé do Meio, 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 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 03º37’42”S e lon gi tu de
em 45º11’58”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 407/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.680.000. 874/98,
de 4-12-1998.

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 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, lo ca li da de de Iga ra pé dou. Meio Esta do do
Ma ra nhão. 

I – Introdução

1. A 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, ins cri ta no
CNPJ sob o nú me ro 02.552.418/0001-37, Esta do do 
Ma ra nhão, com sede na Rua do Co mér cio, nº 831,
Cen tro, Ci da de de Iga ra pé do Meio, 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 11-11-1998 e, pos -
te ri or men te, da ta do de 22-3-1999, 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 18-3-1999, 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 – 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 -
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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,
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 197 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 Rua do Co mér cio s/nº, Cen tro,
Ci da de de Iga ra pé do Meio, Esta do do Ma ra nhão,
de co or de na das ge o grá fi cas em 03º37’42”S de la ti -
tu de e 45º11’58”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 nº 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 109 a 112, 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 apre sen ta -
ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in -
ci sos I, II, III, IV, V, e VIII da Nor ma nº 2/98, al te ra -
ção es ta tu tá ria, de cla ra ção do en de re ço da sede
da Enti da de, bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to
Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à Nor ma nº 2/98 
(fls. 119 a 197).

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. 190, 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.
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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 198 e 199.

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 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

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Luís Pe re i ra de Ma tos

Vice-Pre si den te: San dra Re gi na Flo res

1ª Se cre tá ria: Ro zal di Si que i ra da Sil va

2º Se cre tá rio: Adal to Le mos Bar bo sa

1ª Te sou re i ra: Ra i mun da Alves Pe re i ra

2º Te sou re i ro: Eli ziá rio Pi nhe i ro Maia

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te -
ma ir ra di an te e es tú dio

Rua do Co mér cio, s/nº, Cen tro, ci da de
de Iga ra pé do Meio, Esta do do Ma ra nhão

– co or de na das ge o grá fi cas

03º37’42”S de la ti tu de e 45º11’58”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. 190 e “Ro te i ro de Aná li se de Insta la -
ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 198 e 199,
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 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, 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 53.680.000.874/98 de 4-12-1998.

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001.– Adri a na
Cos ta, 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, 8 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton
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, 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 407/2001/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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 740, DE 2002

(Nº 1.987/2002, 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 Favo De Mel –
SCOMFAV,a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fá ti ma
do Sul, 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 725, de 26 de no vem bro de 2001, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Favo de Mel  –
ASCOMFAV 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 Fá ti ma do Sul, 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.
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RELATÓRIO Nº 387/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.700.002. 124/98 de 
21-12-1998.

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 Favo de
Mel – ASCOMFAV, lo ca li da de de Fá ti ma do Sul,
Esta do do Mato Gros so do Sul

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Favo de Mel –

ASCOMFAV, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.422. 349/0001-47, Esta do do Mato Gros so do
Sul, com sede na Rua Se ve ri na Ara ú jo Fer re i ra, nº
1415, Cen tro, Ci da de de Fá ti ma do Sul, 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 7-12-1998 e,
pos te ri or men te, da ta do de 26-1-1999, 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 14-12-1998, 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 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 10 a 198 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. Preliminarmente, 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 Se ve ri na Ara ú jo Fer re i -
ra nº 1415, Cen tro, Ci da de de Fá ti ma do Sul, Esta do
do Mato Gros so do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas
em 22º 22’ 635” S de la ti tu de e 54º 30’ 720” W de lon gi -
tu de, re ti fi ca das em 22º 22’ 30” S de la ti tu de e 54º 30’
57” W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons tan -
tes no avi so no DOU de 14-12-1998, 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 lha 68, 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 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 nº 2/98, al te ra ção es ta tu tá ria e com -
pro va ção de vá li da exis tên cia das Enti da des que
ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te. Di -
an te da re gu la ri da de téc ni co-ju rí di ca dos pro ces -
sos re fe ren tes às 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 nº 02/98, foi en ca mi nha do ofí cio para que se es -
ta be le ces se uma as so ci a ção en tre as mes mas.
Ocor re que, fren te ao si lên cio das Enti 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 ta do no su bi tem
6.10.2 da Nor ma nº 2/98, quan do se cons ta tou que
a re que ren te con ta com ma i or nú me ro de ma ni fes -
ta ções em apo io do que sua con cor ren te. Em de cor -
rên cia de tal fato, a Enti da de foi se le ci o na da e ofi ci -
a da a apre sen tar a de cla ra ção do en de re ço da sede 
da Enti da de, o Pro je to Téc ni co (su bi tem 6.11 da
Nor ma nº 02/98) e en ca mi nhar os do cu men tos
elen ca dos no su bi tem 6.7, in ci sos III e V da Nor ma
nº  2/98 com re la ção ao Con se lho Co mu ni tá rio (fls.
78 a 194).

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. 144, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 154 e 155.

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 Favo de Mel  –

ASCOMFAV.
 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Agos ti nho Va lo ta
Vice-Pre si den te: Ge ral do To maz da Sil va
Se cre tá rio: José Men des
Te sou re i ro: Edi van de Oli ve i ra
Cons. Co mu nit.: Mar co Antô nio T. Cor sa to
Cons. Co mu nit.: Esme ral do Ca te na ci
Cons. Co mu nit.: João Gi ral del li
Cons. Co mu nit.: Ja mes Bal du i no Le i te
Cons. Co mu nit.: Hi e ro ni des Antô nia Gi ral del li
Cons. Co mu nit.: Adé lio Fer re i ra 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 Se ve ri na Ara ú jo Fer re i ra, nº 1415, Cen tro, Ci -
da de de Fá ti ma do Sul, Esta do do Mato Gros so do Sul;

 – co or de na das ge o grá fi cas
22º 22º 30” S de la ti tu de e 54º30’57”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. 144 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 154 e 155, 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 Favo de Mel  – ASCOMFAV, 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 53.700.002.124/98, de
21-12-1998.

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001.
Re la tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor da con clu são Téc ni ca
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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, 30 de ou tu 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, 1º 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 387/2001/DOSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.

Bra sí lia, 1º de no vem bro de 2001.  – Anto nio
Car los Tar del 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 741, DE 2002

(Nº 2000/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da çao Edu ca ti va e Cul tu ral de San -
ta na do Pa pa í so 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 na do Pa ra í so,
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 136, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de San -
ta na do Pa ra í so 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 na do Pa ra í so, 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.
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PARECER Nº 264/2001

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53710. 001341/00
Inte res sa da: Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de

San ta na do Pa ra í so
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 Fa tos

A Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de San ta na do
Pa ra í so, com sede na ci da de de San ta na do Pa ra í so,
Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer lhe seja ou tor ga da
per mis são para exe cu tar o 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 que la ci da de, me di an te a uti li za -
ção do ca nal 268 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 por 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 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 Re gis tro Ci -
vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 2”, sob o nº 228,
em 2 de ou tu bro de 2000, na ci da de de San ta na do
Pa ra í so, Mi nas Ge ra is, 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 Pre si den te, que terá man da to
de três anos, de acor do, com o art. 13, do Esta tu to
da Fun da ção, está ocu pa do pela Srª Síl via dos
Reis Bra ga Oli ve i ra, ca ben do a ela a 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
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Már cio Go mes de
Oli ve i ra, de Di re tor Admi nis tra ti vo, ocu pa do pela Srª
Eu dé lia Pi res de Fre i tas e de Di re tor Te sou re i ro, ocu -
pa do pela Srª Ro se mary Pe re i ra San tos La za ri 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. E 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 ção fir ma da por ele e jun ta da à fl. 106 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, em 20 de de zem bro de 2001.– Fer nan -

do Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
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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 de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, em 20 de de zem bro 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, em 20 de de zem 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.

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, em 20 de de zem 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 742, DE 2002

(Nº 1.815/2002, 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 Cul tu ral Por tu en se de
Rá dio e TV a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Astol fo
Du tra, 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 601, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu en se de Rá dio
e TV 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 Astol fo Du tra, 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.
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RELATÓRIO Nº 330 /2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000. 402/99 de 
09.04.1999.

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 Cul tu ral
Por tu en se de Rá dio e TV – ACCPRT, lo ca li da de de
Astol fo Du tra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu en -
se de Rá dio e TV – ACCPRT, ins cri ta no CNPJ sob
o nú me ro 01.775.326/0001-53, Esta do de Mi nas
Ge ra is, com sede na Rua Ma no el Hi pó li to, nº 207,
Cen tro, Ci da de de Astol fo Du tra, 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 23.3.1999, 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. 9.1999, 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, 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:

– es ta 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 06 a 146 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 Rua Pre fe i to José Vi e i ra,
nº 167, fun dos, Ci da de de Astol fo Du tra, Esta do de
Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 21º
19’ 05” S de la ti tu de e 42º 48’ 30” W de lon gi tu de;
con tu do, à plan ta de ar ru a men to, cons tam co or de -
na das ge o grá fi cas em 21º18’ 53” S de la ti tu de e 42º

Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25771

DEZEMBRO 2002360    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



51’ 44” W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 9.9.1999, 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 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, fo ram in di ca das as re a is co or de na das ge o -
grá fi cas e o en de re ço do sis te ma ir ra di an te, que
após ana li sa dos, fo ram ace i tos pelo 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,
das re a is co or de na das ge o grá fi cas, plan ta de ar ru a -
men to e al te ra ção es ta tu tá ria. À fl. 102 cons ta ofí cio de 
ar qui va men to por fal ta de cum pri men to das exi gên ci as 
so li ci ta das. Hou ve a re con si de ra ção do ple i to, con for -
me ofí cio à fl. 109, res tan do a apre sen ta ção da de cla -
ra ção re fe ren te ao su bi tem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 da
Nor ma 02/98, do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 
in ci so II da Nor ma 02/98, com pro van te de vá li da exis -
tên cia das Enti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a -
ti va da re que ren te, de cla ra ção do en de re ço da sede
da Enti da de, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co) da Nor ma 02/98 (fls. 77 a 146).

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. 136, 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 147 e 148.

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 Cul tu ral Por tu en se de

Rá dio e TV  – ACCPRT.

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Luiz André De fi lip po
Vice-Pre si den te: Se bas tião Alves Mar tins
Se cre tá ria: Íris De fi lip po Pe re i ra
Te sou re i ro: Auro Eno que Fer re i ra

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Pre fe i to José Vi e i ra, nº 163, Cen tro, Ci da de 
de Astol fo Du tra, Esta do de Mi nas Ge ra is;

 – co or de na das ge o grá fi cas
21°19’25”S de la ti tu de e 42°52’22”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. 136 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 147 e 148, 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 Cul tu ral Por tu en se de Rá dio e TV  – ACCPRT, 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
53.710.000.402/99, de 09.04.1999.

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001.
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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, 28 de se tem 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, 1º de se tem 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 330/2001/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, 1º de se tem 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 743, DE 2002

(Nº 2.008/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção De Mo ra do res Amvsul 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 gre, Esta do do Espí ri to San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 396, de 19 de março de 2002, que autoriza 
a Associação de Moradores AMVSUL a executar, por
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Alegre, Estado
do Espírito Santo.

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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RELATÓRIO Nº 106/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.660.000. 167/99
de 21-5-1999.

Obje to: Re que ri men to de  ou tor ga de au to ri za -
ção para a ex plo ra ção Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de Mo ra do res
AMVSUL, lo ca li da de de Ale gre, Esta do do Espí ri to
San to.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Mo ra do res AMVSUL, ins -
cri ta no CNPJ sob o nú me ro 36.027.944/0001-08,
Esta do do Espí ri to San to, com sede na Rua Mi sa el
Bar ce los, nº 203, Vila do Sul, Ci da de de Ale gre, 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
23-4-1999 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 17-12-1999, 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, 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 3 a 116 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. Preliminarmente, a requerente indicou em sua

petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Misael Barcelos, nº 203, Vila
do Sul, Cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, de
coordenadas geográficas em 20º45’18” S de latitude e
41º31’57” W de longitude, consoantes aos dados
constantes no aviso no DOU de 17.12.1999, Seção 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
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ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 68, 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, fo ram in -
di ca da no vas co or de na das ge o grá fi cas e o Ale gre  – ES
real en de re ço do sis te ma ir ra di an te, que após ana li sa -
dos, fo ram ace i tos pelo 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

de al te ra ção es ta tu tá ria, de cla ra ção do en de re ço da
sede da Enti da de, con fir ma ção de co or de na das,
plan ta de ar ru a men to, de cla ra ção de acor do com o
su bi tem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 da Nor ma nº 2/98,
bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) da Nor -
ma nº 2/98 (fls. 72a 116).

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. 98 e 99, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 117 e 118.

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 de Mo ra do res AMVSUL.

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te:Antô nio Bel mi ro Gon çal ves
Vice-Pre si den te:Ma ria da Pe nha de Aqui no

Mas si ni
1ª Se cre tá ria:Cris ti a ne Cam pos Vi e i ra
2ª Se cre tá ria:Mar le ne No gue i ra Pen zu ti
1º Te sou re i ro:Ge ral do Ma ge la Mou ra
2ª Te sou re i ra:Ma ria Apa re ci da M. San tos Bar -

bo sa

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Je rô ni mo Mon te i ro, nº 21, sala 201, Cen tro, 
Ci da de de Ale gre, Esta do do Espí ri to San to;

 – co or de na das ge o grá fi cas

20º45’44” 3 de la ti tu de e 41º31’53” 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. 98 e 99 e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 117 e 118, 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 de Mo ra -
do res AMVSUL, 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 53.660.000.167/99, de 21-5-1999.

Bra si lia, 19 de fe ve re i ro de 2002.
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.

25776 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    365DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Bra si lia, 20 de fe ve re i ro de 2002. – Nil ton Ge ral -
do Le mes de Le mos, Co or de na dor Ge ral Subs ti tu to.

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 2002. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, 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 106/2002/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 2002. – 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 744, DE 2002

(Nº 2.022/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Ta ba po ra en se de De sen vol vi men to
Artís ti co e So ci al 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 ba po rã, 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 290, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ta ba po ra en se de De sen vol vi men to Artís -
ti co e So ci al 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 Ta ba po rã, 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.
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RELATÓRIO Nº 2 /2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.690.001. 246/98,
de 24-11-98.

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 Ta ba po ra en se de
De sen vol vi men to Artís ti co e So ci al, lo ca li da de de
Ta ba po rã, Esta do do Mato Gros so.

I – Intro du ção
1. Asso ci a ção Ta ba po ra en se de De sen vol vi -

men to Artís ti co e So ci al, ins cri to no CNPJ sob o nú -
me ro 2.764.174/0001-56, no Esta do do Mato Gros so,
com sede na Rua Vi las Boas, 65, Ci da de de Ta ba po -
râ, 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
26 de ou tu 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 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 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 mos 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 287, 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 Vi las Boas, 65, Ci da de de Ta -
ba po rã, Esta do do Mato Gros so, de co or de na das ge o -
grá fi cas em 11º08’30”5 de la ti tu de e 56º51’12”W de
lon gi tu de, con so an te os 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 vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 178 a 181, 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 apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, in ci so III, IV, V, VIII, bem como do su -
bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls.
188, 189, 224 e 288).

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. 236, 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 285 e 286. 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, 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 Ta ba po ra en se de De sen vol vi men to

Artís ti co e So ci al

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ju ran dir Jo a quim da Sil va
Vice-Pre si den te: João Bap tis ta dos San tos
Se cre tá ria: Isra el Ber nar des
Te sou re i ro: Ma ria de Lou des Mul ler
Dir. de Com.: Neri Mar ce lo Brix ner

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Vi las Boas, 65, Ci da de de Ta ba po rã, Esta -
do do Mato Gros so;

 – co or de na das ge o grá fi cas
11°08’ 30” 56° de la ti tu de e cor res pon den tes

aos cál cu los Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 236, es ta ção
e “Ro te i ro de Aná li se RADCOM”, fls. 285 e 286.

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 Ta ba -
po ra en se de De sen vol vi men to Artís ti co e So ci al, 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
53.690.001.246/98, de 24 de ja ne i ro de 1998.

Bra sí lia, 16 de ja ne 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.
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, 17 de ja ne i ro de 2.001. – 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 002/2001/dos/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, 18 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.

A Co mis são de Edu ca ção
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 745, DE 2002

(Nº 2.024, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Edu ca ti va e Co mu ni tá ria Ser ra na de 
Cu nha 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 nha,
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 400, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Edu ca ti va e Co mu ni tá ria Ser ra na de Cu -
nha 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 nha, 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.
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RELATÓRIO Nº 200/2001– DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001. 838/98, de 
26-8-98.

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 Edu ca ti va e Co mu ni -
tá ria Ser ra na de Cu nha, lo ca li da de de Cu nha, Esta -
do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Edu ca ti va e Co mu ni tá ria Ser -
ra na de Cu nha, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
01.797.563/0001-15, Esta do de São Pa u lo com
sede na Rua Dr. Ca se mi ro da Ro cha, nº 150, Cen -
tro, Ci da de de Cu nha, 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 21-8-98 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 18-3-99, 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, 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 19-2-98, 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 3-3-98 e Nor ma
nº 02/98, de 6-8-98.

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 02 a 288 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 Rua Be ne di to José Co e -
lho, nº 420, 3° an dar, Ci da de de Cu nha, Esta do de
São Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em 23°04’
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23”S de la ti tu de 44°57’36”W de lon gi tu de, con so an te 
aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-99,
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 lha 244, de no mi na do “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 apre sen ta ção 
de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção e 
do Esta tu to So ci al, al te ra ção es ta tu tá ria, có pia do
CNPJ da Enti da de, de cla ra ção do en de re ço da sede 
da re que ren te, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma 02/98 (fls. 249 a 300).

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. 295, 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 301 e 302.

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 Edu ca ti va e Co mu ni tá ria Ser ra na
de Cu nha.

 – qua dro di re ti vo

Pre si den te:Édson José de F. Vaz de Oli ve i ra
Vice-pre si den te:Cel so Ne ves de Oli ve i ra
Se cre tá rio:Adri a no Cam pos de Oli ve i ra
Te sou re i ro:Wil son Cos ta
1º Su plen te:Te o do ro da Cu nha Neto
2º Su plen te:Ge ral do Ma ge la Tan nús
3º Su plen te:Oswal do Cam pos de Ma ce do

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Be ne di to José Co e lho nº 420, 30 an dar,
Ci da de de Cu nha, Esta do de São Pa u lo;

 – co or de na das ge o grá fi cas

23º  04’ 23” 5 de la ti tu de e 440  57’ 36” 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. 295, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 301 e 302, 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 Edu ca -
ti va e Co mu ni tá ria Ser ra na de Cu nha, 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
53.830.001.838/98, de 26 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 28 de ju nho de 2001. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca Re la tor da con clu sãb 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.
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Bra si lia, 28 de ju nho 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 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, 28 de ju nho de 2001. – Ha mil ton De

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De acor do.
À co 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, 3 de ju lho 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 200/2001/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, 3 de ju lho 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)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 746, DE 2002

(Nº 2035/2002, NA Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ro sá rio
Oes te  – AFARO 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 -
sá rio Oes te, 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 551, de 11 de se tem bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ro sá rio
Oes te – AFARO, 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 Ro sá rio Oes te, 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.
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RELATÓRIO Nº 290/2001–DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.690.001. 420/98
de 30-12-1998.

Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação dos Filhos e Amigos
de Rosário Oeste – AFARO, localidade de Rosário
Oeste, Estado do Mato Grosso.

I – Intro du ção

1. A Associação dos Filhos e Amigos de
Rosário Oeste – AFARO, inscrita no CNPJ sob o
número 3.034.413/0001-85, Estado do Mato
Grosso, com sede na Av. Humberto Castelo
Branco, nº 141, Centro, Cidade de Rosário Oeste, 
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, por meio de requerimento datado 
de 10-12-1998 e, posteriormente, datado de
16-03-1999 e 8-4-1999, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.,
de 18-3-1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a
designação de canal para a prestação do serviço,
nos termos do art. 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.”,
apresentando ao Ministério a documentação
constante dos presentes autos.

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 Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor
Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao
exame do pleito formulado pela requerente,
consubstanciado na Petição de folha 1, bem como a 

documentação apresentada, relatando toda a
instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a art. 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de
6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na
introdução (item 1), ao demonstrar interesse em
explorar o serviço, faz indicação da localidade onde
pretende instalar seus equipamentos transmissores,
complementando com o endereço da respectiva
estação e coordenadas geográficas, além de pedir a
designação de canal para a prestação do serviço,
atendendo os requisitos do item da Norma
Complementar nº 2/98 e, ainda, juntando a
documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da
Norma 2/98), está contida nos autos,
correspondendo ao seguinte:

– 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;

– plantas de arruamento, com
indicação do local de instalação do sistema 
irradiante, e respectivas coordenadas
geográficas;

– informações complementares de
dirigentes da entidade, como declaração
de residência e declaração de fiel
cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos
pessoais.

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 3 a 310 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.

II – Re la tó rio
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• in for ma ções téc ni cas

9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Av. Humberto Castelo Branco,
s/nº , Bairro Cohab Velha, posteriormente, retificado
em Av. Cel. Arthur Borges, s/nº, Cidade de Rosário
Oeste, Estado do Mato Grosso, de coordenadas
geográficas em 14º 49’ 34,4”S de latitude e 56º 25’
28,9”W de longitude, retificadas em 14º 49’ 52,6”S de
latitude e 56º 25’ 45,2”W de longitude, consoantes aos 
dados constantes no aviso no DOU de 18-3-1999,
Seção 3. Para efeito de 1º análise foram consideradas
coordenadas geográficas aproximadas.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da
memória do documento de folhas 265 a 268,
denominado de “Roteiro de Análise Técnica de
RadCom”. Posteriormente, foram indicadas as
coordenadas geográficas e o endereço exatos, que
foram analisados e aceitos pelo Engenheiro
Responsável.

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. Seguiram-se diligências para apresentação
de declaração de acordo com o subitem 6.7, inciso II
da Norma 2/98 e alteração estatutária. Diante da
regularidade técnico-jurídica dos processos
referentes às interessadas na localidade e em
observância ao disposto no subitem 6.10.1 da Norma

2/98, foi encaminhado ofício para que se
estabelecesse uma associação entre as mesmas.
Ocorre que frente à negativa das Entidades,
utilizou-se o critério de seleção apontado no subitem
6.10.2 da Norma 2/98, do qual se constatou que a
requerente conta com maior número de
manifestações em apoio do que sua concorrente. Em
decorrência de tal fato, esta Entidade foi selecionada
e oficiada para apresentação da declaração do
endereço da sede da Entidade, bem como do subitem 
6.11 (Projeto Técnico) e adequação do mesmo à
Norma 2/98 ( fls. 275 a 310).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de informações Técnicas”, fl. 310,
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão
resumidas as seguintes informações:

– 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) o 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 do 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 311 e 312.

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 -
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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 dos Fi lhos e Ami gos de Ro sá rio
Oes te – AFARO.

– quadro diretivo

Pre si den te: Jor ge Blum

Vice-pre si den te: Zeno José Andra de Gon çal -
ves

Se cre tá rio: Mi guel José Ou ri ves Neto

Te sou re i ra: Ma ria Con ce i ção Ta ques Ou ri ves

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio

Av. Cel. Arthur Bor ges, nº 306, Cen tro, Ci da de
de Ro sá rio Oes te, Esta do do Mato Gros so;

– coordenadas geográficas

14º 49’ 53”s de la ti tu de e 56º 25’ 45”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. 310, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 311 e 312, 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 dos Fi -
lhos e Ami gos de Ro sá rio Oes te – AFARO, 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 53.690.001.420/98
de 30 de de zem bro de 1998.

Bra sí lia, 27 de agos to de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la tor da Con clu são Ju rí di ca. – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, 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, 27 de agos to 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 Di re tor do De par ta -
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são. –
Anto nio Car los Tar de li.

Di re tor 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 290-2001/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, 29 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.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 747, DE 2002

(nº 2.060/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Assis ten ci al e Edu ca ti va Co mu ni da -
de So li dá ria Sha lon de Are i o pó 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 Are ió po lis, 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 674, de 14 de no vem bro de 2001, que
au to ri za a Asso ci a ção Assis ten ci al e Edu ca ti va Co -
mu ni da de So li dá ria Sha lon de Are ió po lis 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 Are ió po lis, 
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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RELATÓRIO Nº 349/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.002. 936/98,
de 8 de de zem 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.

Interessado: Asso ci a ção Assis ten ci al e Edu ca ti -
va Co mu ni tá ria So li dá ria Sha lon de Are ió po lis, na lo ca -
li da de Are ió po lis-SP.

I – Intro du ção
1. Asso ci a ção Assis ten ci al e Edu ca ti va Co mu ni -

tá ria So li dá ria Sha lon de Are ió po lis, ins cri to no CGC
sob o nú me ro 02.729.257/0001-05, no Esta do de São 
Pa u lo, com sede na Pra ça da Ma triz, s/nº, Cen tro, Ci -
da de de Are ió po lis, 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 de zem 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 19-2-98, 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 3-3-98 e Nor ma
nº 02/98, de 6-8-98.

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 01 a 105, 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 Pra ça da Ma triz, s/nº, Cen -
tro, Ci da de de Are ió po lis, Esta do de São Pa u lo, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 22°40’06”S de la ti tu de e
48°39’55”W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 18-3-99, 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 58 a 61, e 102, 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 al te ra ção es -
ta tu tá ria, e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci so II e
VI, bem como apre sen tar o su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma 02/98, (fls. 68 e 70).

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. 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 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 103 e 104. 

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 Assis ten ci al e Edu ca ti va Co mu ni tá -

ria So li dá ria Sha lon de Are ió po lis

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ve nil do Be ne di to San tos
Vice-Pre si den te: Wan der ley Pe lis sol li
1º Se cre tá rio: Alci des Lou ren ço de Si que i ra
2º Se cre tá rio: San dra Ma ria José dos San tos Sil va
Te sou re i ro: Ga ma li el dos San tos
Dir. de Pa tri mô nio: João Abí lio Zun ti ni

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Pra ça da Ma triz, s/n.º, Cen tro, Ci da de de Are ió -
po lis, Esta do de São Pa u lo

 – co or de na das ge o grá fi cas
22º 40’ 06”S de la ti tu de e 48º 39’ 55”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. 76, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 103 e 104, 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 Assis tên ci al e
Edu ca ti va Co mu ni tá ria So li dá ria Sha lon de Are ió po lis,
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.
002.936/98, de 8 de de zem bro de 1998.

Bra sí lia, 1º de ou tu bro 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, 2 de ou tu 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.
 Brasília, 3 de ou tu 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 349/2001/DOSR/SSR/MC.
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Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -
me e pa re cer.

 Bra sí lia 3 de ou tu 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.

Interino

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 748 , DE 2002

(Nº 2.070/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fundação Omega de Comunicação e
Ação Social 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 Ser ra Ta lha da, 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 133, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Ôme ga de Co mu ni ca -
ção e Ação So ci al 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 Ser ra Ta lha da,
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.
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PARECER Nº 033/2001

Re fe rên cia: 53000000158/2001

Ori gem: DRMC/PE

Inte res sa da: Fun da ção Ôme ga de Co mu ni ca -
ção e Ação So ci al

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 832/76.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I  – Dos Fa tos

1. A FUNDAÇÃO ÔMEGA DE
COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, com sede à
Rua Enock Iná cio de Oli ve i ra, 765, Sala 4, na ci da de 
de Ser ra Ta lha da, Esta do de Per nam bu co, re quer
lhe seja ou tor ga da per mis são 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
(FM), com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, na
ci da de de Ser ra Ta lha da, Esta do de Per nam bu co.

2. Os es ta tu tos da en ti da de, en con tra-se no
Car tó rio de Re gis tro de Tí tu los e Do cu men tos, da
Co mar ca de Ser ra Ta lha da  –  Per nam bu co, JOÃO
ALVES MARTINS/Pro to co lo nº 7.442 Li vro nº 168/do 
Li vro A-nº 2, fo lha 173, pre en chem os re qui si tos 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 cí fi ca de ra di o di fu são.

3. De acor do com os ar ti gos 16/18 do Esta tu -
tos e con for me ata da Assem bléia la vra da em 15 de
no vem bro de 2000, de vi da men te re gis tra da em maio 
de 2000, na ci da de de Ser ra Ta lha da/PE., a di re to ria 
da re que ren te, é a se guin te:

Cargo Nome
Pre si den te: 
         Mar cus André Pe re i ra de Mou ra
Vice-Pre si den te: 
         Iva nil do Vi la rim de Sou za Jú ni or
Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro: 

José Fer re i ra da Sil va

4. A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da ao re que ri men to, en con tran do-se às fls. 24
a 33 e 42 a 47.

5. A emis so ra usa rá, em suas trans mis sões, a
de no mi na ção de fan ta sia, Rá dio Edu ca ti va Mega Fm.

II – Do Mé ri to
6. A ou tor ga da per mis são para exe cu tar ser vi ço 

de ra di o di fu são so no ra, está ad mi ti da na Cons ti tu i ção 
Fe de ral (le tra a, do in ci so XII, do ar ti go 21).

7. O ar ti go 13 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 91.837, de 25 de ou tu bro de
1985, dis pen sa a pu bli ca ção de edi tal para 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. .................................................
“§ 2º Não de pen de rá de Edi tal a ou tor -

ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu -
são por pes so as ju rí di cas de Di re i to Pú bli co
in ter no e por en ti da de da Admi nis tra ção
Indi re ta ins ti tu í das pe los Go ver nos Esta du a -
is e Mu ni ci pa is nem a ou tor ga para exe cu -
ção do Ser vi ço com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos.

8. Por sua vez, a Cons ti tu i ção Fe de ral, no ar ti -
go 223, es ta be le ce a com pe tên cia do Po der Exe cu ti -
vo para ou tor gar con ces são, per mis são e au to ri za -
ção para ser vi ço de ra di o di fu são e de ter mi na que o
ato de ou tor ga de ve rá ser apre ci a do pelo Con gres so 
Na ci o nal e so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após
sua de li be ra ção.

9. A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à en ti -
da de e a seus di re to res, está com ple ta.

10. Cons ta de cla ra ção da Fun da ção Ôme ga de
Co mu ni ca ção e Ação So ci al, na qual se com pro me te
a cum prir as obri ga ções cons tan tes da Por ta ria Inter -
mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, re la ti vo à
exe cu ção do ser vi ço com fi na li da de edu ca ti va fl. 53.

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, quer quan to aos só ci os, quer
quan to a seus di re to res, con for me de cla ra ção de fls.
64, con fir ma da em con sul ta ao Ca das tro Na ci o nal de
Ra di o di fu são.

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 a
ma té ria, 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 à Se cre ta ria 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).
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É o pa re cer sub-cen su ra.
Re ci fe, em 25 de maio de 2001.  – Mar cos Go -

mes Gal vão, Che fe do ser vi ço Ju rí di co  – DRMC./PE.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 749, DE 2002

(Nº 2.109/2002, 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 Espor ti va e Cul tu ral
dos Ami gos de São Vi cen te de Fér rer –
MA. 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 Vi cen te de
Fér rer, 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 543, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va e Cul tu ral dos
Ami gos de São Vi cen te de Fér rer-MA 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 Vi cen te de
Fér rer, 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 1.338, 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, 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 534, de 11 de se tem bro de 2001 
–  Con se lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca -
pi tó lio-MG. (CODEC), na ci da de de Ca pi tó lio-MG.;

2  – Por ta ria nº 535, de 11 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i ren se de Ra di o di -
fu são, na ci da de de Ca cho e i ra de Mi nas-MG.;

3  – Por ta ria nº 536, de 11 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fe mi ni na de Mon tal vâ nia,
na ci da de de Mon tal vâ nia-MG.;

4  – Por ta ria nº 537, de 11 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu -
ra de Ca nin dé, na ci da de de Ca nin dé-CE.;

5  – Por ta ria nº 538, de 11 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu -

ra da Ci da de de San to Antô nio – RN, na ci da de de
San to Antô nio-RN;

6  – Por ta ria nº 540, de 11 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va Ro dol fen se  – 
ACERF, na ci da de de Ro dol fo Fer nan des-RN;

7  – Por ta ria nº 541, de 11 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma  – 
ARCOP, na ci da de de Pi ú ma-ES;

8  – Por ta ria nº 542, de 11 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res Re si den -
tes nos Ba ir ros de Pa ram bu, na ci da de de Pa ram -
bu-CE;

9  – Por ta ria nº 543, de 11 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va e Cul tu ral dos
Ami gos de São Vi cen te de Fér rer  –  MA, na ci da de de 
São Vi cen te de Fér rer-MA;

10  – Por ta ria nº 544, de 11 de se tem bro de
2001  – ASCOCAVE  – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção de Cana Ver de, na ci da de de Cana Ver -
de  – MG;

11  – Por ta ria nº 545, de 11 de se tem bro de
2001  – Fun da ção Abra ham Lin coln (FAL), na ci da de
de La vras  – MG;

12  – Por ta ria nº 546, de 11 de se tem bro de
2001  – Asso ci a ção Ypu a ra na Artís ti ca e Cul tu ral de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de La goa Seca, na ci da de
de La goa Seca  – PB;

13  – Por ta ria nº 547, de 11 de se tem bro de
2001  – Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
Cra vi nhos FM, na ci da de de Cra vi nhos  – SP;

14  – Por ta ria nº 548, de 11 de se tem bro de
2001  – Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca ção de
Nova Gra na da  – SP, na ci da de de Nova Gra na da –
SP;

15  – Por ta ria nº 549, de 11 de se tem bro de
2001  – Asso ci a ção de De sen vol vi men to e Inte gra ção 
So ci al Fru tu o sen se  – ADISF, na ci da de de Fru tu o so
Go mes  – RN; e

16  – Por ta ria nº 550, de 11 de se tem bro de
2001  – Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi -
cen te  – CENTENÁRIO, na ci da de de Ta ba tin ga  – SP.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 673/EM

Bra sí lia, 29 de ou tu bro 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 en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va e
Cul tu ral os Ami gos de São Vi cen te de Fér rer – MA, na 
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ci da de de São Vi cen te de Fér rer, 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 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 53680.000556/98, 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 543,
DE 11 DE SETEMBRO 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 53680.000556/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Espor ti va e Cul tu ral dos Ami gos de São Vi cen te de
Fér rer  – MA, com sede na Rua Ge tú lio Var gas, nº 72,
Cen tro, na ci da de de São Vi cen te de Fér rer, 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 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 02º53’13”S e lon gi tu de em
44º53’49”W, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3 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.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 267/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.680.000. 556/98,
de 24-8-1998.

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 Espor ti -
va e Cul tu ral dos Ami gos de São Vi cen te de Fer rer – 
Ma ra nhão, lo ca li da de de São Vi cen te de Fer rer,
Esta do do Ma ra nhão.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va e Cul tu -

ral dos Ami gos de São Vi cen te de Fer rer – Ma ra nhão,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 02.486.844/0001-10,
Esta do do Ma ra nhão, com sede Rua Ge tú lio Var gas,
72, Ci da de de São Vi cen te de Fer rer, 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 21-8-1998, 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
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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 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 7 a 144 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 Rua Ge tú lio Var gas, 72, ci da de de
São Vi cen te de Fer rer, Esta do do Ma ra nhão, de co or de -
na das ge o grá fi cas em 02º53’13”S de la ti tu de e
44º53’49”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 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 lha 102, 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 apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro do Esta tu to So ci al, Ata de 
Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da Enti da de, de cla ra ção 
do en de re ço da sede da Enti da de, bem como do su bi -
tem 6.11 (Pro je to Téc ni co), ade quan do o mes mo à
Nor ma nº 2/98 e, por fim, con fir ma ção das co or de na -
das(fls. 112 a 144).

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. 123 e 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:

– 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
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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 145 e 146.

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 Espor ti va e Cul tu ral

dos Ami gos de São Vi cen te de Fer rer  – Ma ra nhão.

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Ma nu el Sa ra i va de Fre i tas
Vice-pre si den te: Isa Ma ria Pe nha de Fre i tas
Se cre tá ria: Ma ria José Cer que i ra Nu nes
2ª Se cre tá rio: Ma ria Go ret ti Cas tro de Fre i tas
Te sou re i ro: Sara Rosa de Fre i tas
2º Te sou re i ro: Antô nio José de Sou za

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ge tú lio Var gas, 72, ci da de de São Vi cen te
de Fer rer, Esta do do Ma ra nhão;

– co or de na das ge o grá fi cas

02º53’13”S de la ti tu de e 44º53’49”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. 123 e
124, e “Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção
de Rad Com”, fls. 145 e 146, 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 Espor ti va e Cul tu ral dos Ami gos de São Vi -

cen te de Fer rer  – Ma ra nhão, 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 53.680.000.556/98 de 
24 de agos to de 1998.

Bra si lia, 20 de agos to de 2001. – Adri a na
Cos ta, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la to ra 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, 20 de agos to 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 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.

Apro vo o Re la tó rio nº 267/2001/DOS/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, 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.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 750, DE 2002

(Nº 2.136/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria Ra i nha 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 Co ro nel Ma ce do, 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 81, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra i nha da Paz 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
Co ro nel Ma ce do, 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.
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RELATÓRIO Nº 11/2002-DOSR/SSR/MC 

Referência: Pro ces so nº 53.830.000.
999-99 de 21 de  junho   de 1999.

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.

Interessado: Asso ci a ção Co mu ni tá ria
“Ra i nha da Paz”, na lo ca li da de de Co ro nel
Ma ce do Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção
1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Ra i nha da Paz”, ins -

cri ta no CGC sob o nº 03.172.214/0001-33, com sede
na Rua Pre si den te Cas te lo Bran co, 249 – Cen tro, Ci -
da de de Co ro nel Ma ce do, 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 12 de ju nho 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 abril de 2001, 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 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 1 a 138, 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 Rua Pre si den te Cas te lo
Bran co, 249 – Cen tro, ci da de de Co ro nel Ma ce do,
Esta do de São Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas
em 23°37’53”S de la ti tu de e 49°18’53”W de lon gi tu de, 
con so an te os da dos cons tan tes no avi so no DOU de
9-4-2001, 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 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:
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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 al te ra ção es ta tu -
tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, II, XI e o su bi tem
6.11 (Pro je to Téc ni co) da Nor ma nº 2/98, (fls. 120).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de in for ma ções Téc ni cas”, fls. 131, 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 136 e 137.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são P/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 “Ra i nha da Paz”.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Car los Alber to do Car mo Cos ta
Vice - Pre si den te: Ma ria Cle men ti na To non
1º Se cre tá rio: José André de Alme i da Ca ro la
2ºSe cre tá rio: João Ba tis ta da Rosa
1ºTe sou re i ro: João Assis de Oli ve i ra
2ºTe sou re i ro: Jo sué Apa re ci do de Oli ve i ra
Dir. de Co mum: Ozi as No re di de Oli veI ra

Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e
es tú dio

Av. Pre si den te Cas te lo Bran co, 249, Ci da de de
Co ro nel Ma ce do, Esta do de São Pa u lo.

– co or de na das ge o grá fi cas
23º 37’ 53” S de la ti tu de e 49º 18’ 53” 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.l3l e “Ro te i ro de 
Aná li se de lnsta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
136 e 137, 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 “Ra i nha da Paz”, 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 53.830.000.999-99 de 21 de Ju nho
de 1999.

Bra sí lia, 8 de Ja ne i ro de 2002.
Re la tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor da con clu são Téc ni ca
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,    de              de 2002. – 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                             de 2002. – 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 11/2002/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          de       de 2002. – 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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 751, DE 2002

(nº 1.762 /2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a as so ci a -
ção co mu ni tá ria para o de sen vol vi men to
de Gla u ci lân dia – ACDG a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Gla u ci lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria no 399, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Gla u ci lân dia – ACDG 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 Gla u ci lân dia, 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.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA 

DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 194/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.
000.162/99 de 10.02.1999.

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

para o De sen vol vi men to de Gla u ci lân dia 
ACDG, lo ca li da de de Gla u ci lân dia, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi -

men to de Gla u ci lân dia – ACDG, ins cri ta no CNPJ sob o
nú me ro 02.965.850/0001-50, Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Rua Gre gó rio Fer re i ra, s/nº, Cen tro, Ci da -
de de Gla u ci lân dia, 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 08.02.1999, 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 
27.3.2000, 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, 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 nº 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den -
do ao se guin te:

– es ta 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 06 a 74 dos au tos.

8. Analisados 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 ri o
in for ma ções téc ni cas
9. Preliminarmente, 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 Gre gó rio Fer re i ra, s/nº, Cen tro, 
Ci da de de Gla u ci lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 160 50’ 55” S de la ti tu de e
43º 41’46” W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 27.03.2000, Se ção 03.
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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 lha 51, 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 apre sen ta ção de

com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção, apre sen -
ta ção de CPF, de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti da -
de, 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. 55 a 82).

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. 68, 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

a 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 83 e 84.

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 para o de sen vol vi men -

to de Gla u ci lân dia – ACDG.

– qua dro di re ti vo
Dir. Pre si den te: Luiz Brant Maia
Dir. Vice-pre si den te: Edu ar do Fer ran te Maia
Dir. 1º Se cre tá rio: José Apa re ci do de Sou za
Dir. 2º Se cre tá ria: De ni se Dias de Maia
Dir. 1ª Te sou re i ra: Ma ria Ma ris ta ne Ne ves Sil ve i -

ra Maia 
Dir. 2ª Te sou re i ra: Si mo ne Fer ran te Maia

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Gre gó rio Fer re i ra, s/nº, Cen tro, Ci da de de Gla -
u ci lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
16º 50’ 55” S de la ti tu de e 43º 41’ 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”, fl. 68, e “Ro te i ro de 
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls. 83
e 84, 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 para o De sen vol vi men to de Gla u ci lân dia  –
ACDG, 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 53.710.000.162/99 de 10 de fe ve re i ro de 1999.

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2001. – (bo có pia), Re la -
tor da con clu são Ju rí di ca – (bo có pia), 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, 28 de ju nho 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 Di re tor Se cre tá rio de

Ser vi ços de Ra di o di fu são.
 Bra sí lia, 3 de ju lho 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.
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Apro vo o Re la tó rio nº 194/2001/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, 23 de ju lho 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 752 DE 2OO2

(nº 1.728/2OO2, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são a Pi nhal Rá dio Clu be 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 Espí ri to San to
do Pi nhal, 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 25 de ju nho de 2001, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Pi nhal Rá dio Clu be 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 Espí ri to San to do Pi -
nhal, 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.
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PARECER JURÍDICO Nº 1.538/97

Referência: Pro ces so nº 50830.
000315/94

Origem: DMC/SP.
Assunto: Re no va ção de Ou tor ga
Interessada: Pi nhal Rá dio Clu be Ltda.
Ementa: – Con ces são para exe cu tar

ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, cujo pra zo
teve seu ter mo fi nal em 1º/5/94

          – Pe di do apre sen ta do tem pes ti -
va men te.

          – Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e 
a vida so ci e tá ria.

Conclusão: Pelo de fe ri men to.

A Pi nhal Rá dio Clu be LtdA., con ces si o ná ria do 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as,
na ci da de de Espí ri to San to do Pi nhal, Esta do de
São Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia
de sua con ces são, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal
em 1º de maio de 1994.

I – Os Fa tos
1. Me di an te Por ta ria MVOP Nº 635, de 8-7-46,

pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 12 sub se -
qüen te, foi ou tor ga da per mis são à PINHAL RÁDIO
CLUBE LTDA., para exe cu tar, na ci da de de Espí ri to
San to do Pi nhal, Esta do de São Pa u lo, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em on das mé di as de âm bi to lo cal.

2. A ou tor ga em apre ço foi re no va da em duas opor -
tu ni da des, sen do a pri me i ra atra vés da Por ta ria nº 1.006,
de 13 de no vem bro de 1975, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União de 19 sub se qüen te e a se gun da atra vés do De -
cre to nº 90.084, de 20 de agos to de 1984, pu bli ca do no
DOU de 21-8-94, já na con di ção de con ces si o ná ria, por
ter ob ti do au men to de po tên cia da es ta ção.

3. Mis ter se faz res sal tar que du ran te o úl ti mo
pe río do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de foi ape nas 
ad ver ti da, con for me se ve ri fi ca na in for ma ção do Se -
tor Ju rí di co do Ser vi ço de Fis ca li za ção des ta De le ga -
cia, cons tan te de fl. 45.

Ain da de acor do com re fe ri da in for ma ção, en -
con tra-se em an da men to o pro ces so ad mi nis tra ti vo
de apu ra ção de in fra ção nº 53830.000438/97, ins ta u -
ra do por ter a en ti da de co me ti do ir re gu la ri da des na
exe cu ção do ser vi ço de ra di o di fu são do qual é con -
ces si o ná ria.

II – Do Mérito

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins -
ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es -

ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço de
Ra di o di fu são So no ra e 15 (quin ze) anos para o Ser vi -
ço de Te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe río -
dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es ses
man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º).

5. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785 de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6. A ou tor ga ori gi ná ria da con ces são em apre ço foi
re no va da au to ma ti ca men te até 1º de maio de 1974, con -
for me de ter mi na do no in ci so III do ar ti go 1º da Lei nº
5.785 de 23 de ju nho de 1972, mo ti vo pelo qual o pra zo
de vi gên cia da ou tor ga pas sou a ser con ta do a par tir da -
que la data, por pe río dos su ces si vos de 10 (dez) anos.

7. Por con se guin te, a re no va ção aqui ple i te a da de -
ve rá ocor rer a par tir de 1º de maio de 1994, sen do que os
efe i tos Ju rí di cos da ou tor ga fo ram man ti dos pelo pra zo re -
si du al, con for me dis pos to no De cre to de 10 de maio de
1991, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do dia 13 sub se qüen te.

8. O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 1º de fe -
ve re i ro de 1994, den tro, pois, do pra zo le gal (fl. 01).

9. A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a se -
guin te cons ti tu i ção:

COTISTAS  COTAS  VALOR R$
José Vi cen te Sa les   3.000 3.000,00
Da vil son Sa les  1.500  1.500,00
Do min gos Antô nio B. Sa les    1.500 1.500,00
TOTAL 6.000 6.000,00

CARGOS NOMES
Ge ren te José Vi cen te Sa les
Ge ren te Da vil son Sa les

10. A emis so ra en con tra-se ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo ram 
atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls. 19 a 21 e
in for ma ção do Se tor de Enge nha ria cons tan te de fl. 28.

11. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di fu -
são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri gen -
tes, não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar ti go 12 e
seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve -
re i ro de 1967.

12. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– Fis tel, con so an te in for ma ção de fl. 43/44.
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13. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 1º
de maio de 1994, ten do em vis ta a ma nu ten ção do
pra zo da ou tor ga por De cre to de 10 de maio de 1991.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à con -
si de ra ção do Sr. De le ga do DMC/SPO para pos te ri or
re mes sa à Se cre ta ria de Ser vi ços de Ra di o di fu são
para pros se gui men to.

É o pa re cer «sub-cen su ra».
Se tor Ju rí di co, em 08/12/97. – Nil ton Apa re ci -

do Leal, Assis ten te Ju rí di co.
De acor do.
SEJR., em 09/12/97. – Lydio Mal vez zi, Che fe.

(À Co mis são de Educ ça ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 753, DE 2002

(Nº 1.731/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Ala ga mar Rá dio So ci e da de 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 Ma cau, 
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 o De -

cre to s/nº, de 14 de agos to de 2001, que re no va por
dez anos, a par tir de 10 de abril de 1996, a con ces são 
da Ala ga mar Rá dio So ci e da de 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 Ma cau, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 754, DE 2002

(nº 732/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da RÁDIO Ca no i nhas 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 Flo ri a nó po lis,
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 o De cre to

s/nº, de 14 de agos to de 2001, que re no va por dez anos, a
par tir de 18 de fe ve re i ro de 1985, a con ces são da Rá dio
Ca no i nhas 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 Flo ri a nó po lis, 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 .
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 755, DE 2OO2

(nº 2.012/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que, re no va a con ces -
são ou tor ga da à Ra dio Clu be de Ve ra
Cruz 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 Vera Cruz, Es ta 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 4 de se tem bro de 1998, que re -
no va por dez anos, a par tir de 1º de maio de
1994, a con ces são ou tor ga da à Rá dio Clu be de
Vera Cruz 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 Vera Cruz, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 756, DE 2002

(nº 1.744/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio FM Ci da de De Ita ju bá 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 Pre -
si den te Ole gá rio, 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 420, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis -
são à Rá dio FM Ci da de de Ita ju bá 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 Pre si den te Ole gá rio, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 757, DE 2002-12-18

(nº 1.800/2002, na Câmara dos Deputados)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Empre sa Ca ra ca raí de Co mu ni ca çao
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 Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

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 692, de 14 de no vem bro de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Empre sa Ca ra ca raí 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 Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

25854 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    443DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25855

DEZEMBRO 2002444    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



25856 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    445DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25857

DEZEMBRO 2002446    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



25858 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    447DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25859

DEZEMBRO 2002448    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 758, DE 2002

(nº 1.802/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à SESAL – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
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 bé, 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 a Por -

ta ria nº 638, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à SESAL – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
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 bé, Esta do do Pa ra ná.

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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 759, DE 2002

(nº 1.814/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Edu ca do ra de Uber lân dia
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
Uber lân dia, 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 14 de fe ve re i ro de 1997, que re -
no va por dez anos, a par tir de 1º de maio de
1994, a con ces são da Rá dio Edu ca do ra de Uber -
lân dia 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 Uber lân dia, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 760, DE 2002

(Nº 1.842/2002, 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 So ci e da de De Cul tu ra
Rá dio Pa re cis 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 lha, Esta -
da de Ron dô nia.

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 713, de 27 de no vem bro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 7 de de zem bro de 1996, a per mis -
são ou tor ga da à So ci e da de de Cul tu ra Rá dio Pa re cis
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 Por to Ve lho, Esta do de Ron dô nia.

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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 761, DE 2002

(nº 1.878/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Rá dio e Te le vi são Li ber tas 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 Uber -
lân dia, 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 15 de Ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Rá dio e Te le vi são Li ber tas 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 Uber lân dia, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 762, DE 2002

(Nº 2.086/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Ma ra bá 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 Ma ra ca ju, 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 325, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ma ra bá 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 Ma ra ca ju, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 763, DE 2002

(Nº 2.091/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
ao Sis te ma Ri o par den se 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 Ri bas do Rio Par do, 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 363, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Ri o par den se 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 Ri bas do Rio Par do,
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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 764, DE 2002

(Nº 2.096/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da So ci e da de Rá dio Clu be de Bi lac
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 Bi lac, 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 6 de de zem bro de 2000, que re no va por dez anos, 
a par tir de 1º de maio de 199e, a con ces são da so ci e da de
Rá dio Clu be de Bi lac 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 Bi lac, 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..
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 765, DE 2002

(nº 2.008/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Elo Co mu ni ca ção 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 Ca ru a ru, 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 o De -

cre to sInº, de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces -
são à Elo Co mu ni ca ção 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 Ca ru a ru,
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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 766, DE 2002

(nº 2.165/2002, 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 De Co mu ni ca ção Aza le ia 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 ca i ú va, 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 314, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis -
são à So ci e da de de Co mu ni ca ção Aza léia 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 Bo ca i ú va, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 767, DE 2002 

(Nº 2.237/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Ama zô nia Cabo 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 ja rá-Mi -
rim, Esta do de Ron dô nia.

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 735, de 10 de maio de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Ama zô nia Cabo 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
Gu a ja rá-Mi rim, Esta do de Ron dô nia.

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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 768, DE 2002

(Nº 2.238, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Ama zô nia Cabo 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 Por to Ve lho, Esta do de 
Ron dô nia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 4 de ju lho de 2002, que ou tor ga con ces -
são à Ama zô nia Cabo 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 Por to Ve lho,
Esta do de Ron dô nia.

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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AVISO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 3.320/2002, de 27 de no vem bro úl ti mo, en ca -
mi nhan do có pia da De ci são nº 1.612/2002-TCU (Ple -
ná rio), re fe ren te à re a li za ção de ins pe ção nas obras
de re for ma ou cons tru ção das se des re gi o na is da
Ana tel lo ca li za das nos Esta dos do Ama zo nas, Ama -
pá, To can tins, Mato Gros so e Pa ra ná, bem como no
Espa ço Cul tu ral da Ana tel em Bra sí lia, em res pos ta
ao Re que ri men to nº 700, de 2001, do Se na dor Osmar 
Dias.  Ao Arqui vo.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pi as, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 1.625/2002, de 5 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, so li ci tan do pror ro ga ção por trin ta
dias do pra zo para a res pos ta ao Re que ri men to nº
464, de 2002, do Se na dor Ma u ro Mi ran da.  A ma té ria
fi ca rá na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa aguar dan do a
res pos ta.

A so li ci ta ção foi en ca mi nha da, em có -
pia ao Re que ren te

O Re que ri men to fi ca rá na Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa aguar dan do a res pos ta.

Nº 269/2002, de 10 do corrente, do Ministro de 
Estado de Minas e Energia, solicitando prorrogação
por trinta dias do prazo para a resposta ao
Requerimento nº 508, de 2002, do Senador Roberto 
Saturnino.  A matéria ficará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando a resposta.

A so li ci ta ção foi en ca mi nha da, em có -
pia ao Re que ren te.

O Re que ri men to fi ca rá na Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa aguar dan do re mes sa das 
in form ções.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 108, de 2002, lido an te ri -
or men te, terá tra mi ta ção com pra zo de ter mi na do de
qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 64, § 1º, da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 375 do Re gi men -
to Inter no.

A ma té ria será apre ci a da si mul ta ne a men te pe -
las Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,

e de Assun tos Eco nô mi cos, po den do so men te re ce -
ber emen das pe ran te a pri me i ra Co mis são pelo pra zo 
úni co de cin co dias úte is, de acor do com os arts. 122,
II, “b”, com bi na do com o art. 375, I, do Re gi men to
Inter no, fin do o qual, sen do apre sen ta das emen das,
as mes mas de ve rão ser en ca mi nha das à Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa a fim de se rem pu bli ca das no Diá -
rio do Se na do Fe de ral e em avul sos para se rem dis tri -
bu í dos às Se nho ras e aos Se nho res Se na do res, na
for ma re gi men tal.

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 692 a 768, 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 (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que in clui a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 1999,
como item 5-A, na pa u ta da Ordem do Dia de hoje,
adi a da por de ci são do Ple ná rio para essa data, que
de i xou de cons tar, por lap so, do es pe lho da Ordem do 
Dia da pre sen te ses são.

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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 722, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 218, in ci so II, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em 
ata de voto de pe sar pelo fa le ci men to do ex-De pu ta do 
Ma no el No gue i ra Fi lho, as sim como apre sen ta ção de
con do lên ci as à fa mí lia, na pes soa de seu ir mão Ciro
No gue i ra, à Assem bléia Le gis la ti va do Pi a uí, à Pre fe i -
tu ra Mu ni ci pal de Pe dro II e à Câ ma ra de Ve re a do res
de Pe dro II.

Jus ti fi ca ção

O ex-De pu ta do Ma no el No gue i ra Fi lho de sem -
pe nhou um im por tan te pa pel na his tó ria po lí ti ca re cen -
te do Pi a uí. Pro fun da men te de di ca do à sua ter ra na tal, 
a tra di ci o nal ci da de pi a u i en se de Pe dro II, foi seu pre -
fe i to e de pu ta do es ta du al por vá ri as le gis la tu ras.

Per ten ceu ao PTB an tes da dis so lu ção dos par -
ti dos em 1965, so freu per se gui ções, mi li tou no an ti go
MDB e, pos te ri or men te, no PFL. Foi di ri gen te da Le -
gião Bra si le i ra de Assis tên cia no Pi a uí. Nes sa qua li -
da de, de i xou obras em todo o ter ri tó rio do Esta do.
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Inte gra va fa mí lia de no tá vel de di ca ção à po lí ti ca. 
O pai, Ma no el No gue i ra Lima, foi pre fe i to de Pe dro II e 
de pu ta do es ta du al. Dois de seus ir mãos fo ram de pu -
ta dos fe de ra is: Ciro No gue i ra, pelo Pi a uí, e Ete val do
No gue i ra, pelo Ce a rá. Ou tro ir mão, Aqui les No gue i ra,
foi de pu ta do es ta du al. O so bri nho, Ciro No gue i ra Fi -
lho, é de pu ta do fe de ral e quar to se cre tá rio da Câ ma ra 
dos De pu ta dos.

Tive o pri vi lé gio de co nhe cer pes so al men te Ma -
no el No gue i ra Fi lho e de ser seu ami go. Mar ca vam-no
a le al da de aos ami gos e o amor à sua ter ra e à sua
gen te. Era há bil, po rém des te mi do nas to ma das de po -
si ções. Essas ca rac te rís ti cas o tor na ram es ti ma do e
res pe i ta do pela po pu la ção e pe los que com ele con vi vi -
am na po lí ti ca. O Pi a uí la men ta seu de sa pa re ci men to.

Sala das Ses sões, 12 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Fre i tas Neto.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to lido 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.

Em vo ta ção.
O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI) – 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 a V. Exª.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. 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 es ta va au sen te
do País e, quan do che guei aqui, fui sur pre en di do com 
o fa le ci men to de um po lí ti co que fará mu i ta fal ta à vida 
pú bli ca do Esta do do Pi a uí, pela sua cor re ção, pela
atu a ção po lí ti ca em sua ter ra, o tra di ci o nal Mu ni cí pio
de Pe dro II, e no pró prio Esta do do Pi a uí. Tam bém
fará fal ta pela sua ho nes ti da de e ha bi li da de po lí ti ca.
Foi ho mem de ci di do nas po si ções que to mou ao lon -
go da sua vida pú bli ca.

Des cen de de uma das mais ilus tres fa mí li as do
Esta do, onde seu pai Ma no el No gue i ra Lima tam bém
foi De pu ta do Esta du al. Teve três ir mãos: o De pu ta do
Fe de ral Ciro No gue i ra, que exer ceu a re pre sen ta ção
do Pi a uí na Câ ma ra dos De pu ta dos por mais de uma
Le gis la tu ra; o De pu ta do Ete val do No gue i ra, que foi
De pu ta do Fe de ral pelo Esta do do Ce a rá até há pou co 
tem po; e o De pu ta do Aqui les No gue i ra, re pre sen tan te 
na Assem bléia Le gis la ti va do Pi a uí.

Ma no el No gue i ra Fi lho, No gue ri nha, como era
ca ri nho sa men te tra ta do no Esta do do Pi a uí, mi li tou
no Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro até a ex tin ção dos
Par ti dos em 1965, in gres san do, pos te ri or men te, no

MDB e, de po is, no PFL. Foi Pre fe i to de sua ter ra, onde 
era mu i to po pu lar, e De pu ta do Esta du al por vá ri as le -
gis la tu ras. Foi mem bro da Mesa da Assem bléia Le gis -
la ti va do Esta do. Tive a gran de hon ra, como De pu ta do 
Esta du al, de con vi ver e apren der mu i to com ele.

Des se modo, peço aos meus Pa res des ta Casa
que apro vem esse re que ri men to de in ser ção de pe -
sar na Ata dos tra ba lhos des ta ses são. So li ci to que o
Se na do se di ri ja à Assem bléia Le gis la ti va do Pi a uí, à
sua fa mí lia e ao Mu ni cí pio de Pe dro II, en vi an do-lhes
as con do lên ci as des ta Casa pelo fa le ci men to de um
dos po lí ti cos que re al men te mar cou pre sen ça na vida
pú bli ca con tem po râ nea de nos so Esta do.

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

Não ha ven do mais quem que i ra 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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Pas sa mos à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fre i tas Neto.
O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, cer ca de 1,8 mi lhão de pi a u i en ses
es tão, no mo men to, sem aces so à Jus ti ça do Tra ba -
lho. É um pro ble ma que afe ta, de for ma di re ta, tan to
em pre ga dos quan tos em pre ga do res. O pro ble ma
está em que as atu a is va ras tra ba lhis tas aten dem
ape nas 15% dos Mu ni cí pi os do Esta do e, além dis so,
es tão hoje as so ber ba das, com enor me nú me ro de
pro ces sos em an da men to.

Cabe ao Con gres so Na ci o nal ate nu ar, ao me -
nos, essa gra ve di fi cul da de. Já tra mi ta na Câ ma ra dos 
De pu ta dos, de ven do ser de po is en ca mi nha do ao Se -
na do, pro je to de ins ta la ção de mais seis va ras. De ve -
rão ser cri a das nos Mu ni cí pi os de Flo ri a no, Cor ren te,
Oe i ras, Pi cos, Pi ri pi ri e Bar ras.

A ori gem des sa ca rên cia é his tó ri ca. Faz ape nas 
dez anos que o Pi a uí con ta com um Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho: foi ins ta la do no dia 9 de de zem bro de
1992. À épo ca, eu era Go ver na dor e pude co la bo rar
com a ins ta la ção do TRT da 22ª Re gião. Até esse mo -
men to, po rém, o Pi a uí vin cu la va-se ao Tri bu nal Re gi o -
nal do Tra ba lho do Ma ra nhão e, em con se qüên cia,
quan do se es ta be le ci am no vas va ras – àque le tem po, 
Jun tas de Con ci li a ção e Jul ga men to –, o Esta do vi zi -
nho ten dia a re ce ber pre fe rên cia.
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Con for me mos tra o Juiz Fa us to Lus to sa, que
aca ba de de i xar a Pre si dên cia do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 22ª Re gião, eram ne ces sá ri as mais
va ras tra ba lhis tas. Afi nal, a Jus ti ça do Tra ba lho, no Pi -
a uí, está pre sen te ape nas em Te re si na, Par na í ba e
São Ra i mun do No na to. Cal cu la o Juiz Lus to sa que,
dada a de man da re pri mi da de ações, se ri am ne ces sá -
ri as pelo me nos 15 Va ras para aten der à po pu la ção.

Após re ce ber a pro pos ta do TRT e ava li ar as re i -
vin di ca ções par ti das de todo o País, de ci diu o Tri bu -
nal Su pe ri or do Tra ba lho en ca mi nhar ao Con gres so o
pro je to que cria as seis va ras a que nos re fe ría mos.
Esse pro je to che gou a en trar na pa u ta da Câ ma ra dos 
De pu ta dos por duas ve zes, mas ain da não foi vo ta do.

A gra vi da de do pro ble ma exi ge pro vi dên ci as
ime di a tas, como lem bra a Ju í za Ene di na Go mes San -
tos, que, na úl ti ma se gun da-fe i ra, as su miu a Pre si -
dên cia do TRT da 22º Re gião – aliás, é a pri me i ra mu -
lher a exer cer a Pre si dên cia de um Tri bu nal no Esta do 
do Pi a uí. Em sua pos se, a nova Pre si den te do Tri bu -
nal mos trou, com pro pri e da de, a ur gên cia da apro va -
ção do pro je to. Afi nal, vale in sis tir, 85% dos 223 Mu ni -
cí pi os do Pi a uí não con tam com ju ris di ção tra ba lhis ta.

Faço, por tan to, um ape lo à Câ ma ra dos De pu ta -
dos para que exa mi ne, com a ra pi dez pos sí vel, o pro -
je to já em tra mi ta ção. Esten do esse ape lo ao Se na do,
ao qual ca be rá, a se guir, apre ci ar a pro pos ta. Tra -
ta-se, como po de mos cons ta tar, de ques tão vi tal para
a Jus ti ça do Tra ba lho em nos so Esta do.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Fre i tas Neto, 
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. Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) –  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, há qua tro dé ca das, mais pre ci sa men te
no dia 12 de de zem bro de 1962, ins ta la va-se no re -
cém-cri a do Esta do do Acre a Assem bléia Cons ti tu in -
te, que sig ni fi cou o pas so con clu si vo para sua tran si -
ção de ter ri tó rio fe de ral a uni da de au tô no ma da Fe de -
ra ção. No Ple ná rio, ci da dãos ele i tos pou cos me ses
an tes, em 3 de ou tu bro, com a ta re fa de cri ar a le gis la -
ção bá si ca e edi tar nor mas co ti di a nas.

Ao fa zer esse re gis tro, não pos so de i xar de re -
ve ren ci ar a me mó ria do au tor do pro je to que se trans -
for mou na Lei nº 4.070, de 15 de ju nho de 1962 – o
Go ver na dor, De pu ta do Fe de ral e Se na dor José Gu i o -

mard dos San tos, cujo obs ti na do pa tri o tis mo su pe rou
a opo si ção dos ad ver sá ri os da mu dan ça.

A vi tó ria de José Gu i o mard foi a vi tó ria dos fun -
da do res da so ci e da de acre a na, con so li da da em 1º de 
mar ço de 1963, quan do fes te ja mos uma du pla con -
quis ta: a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção do Esta do e a
pos se do seu pri me i ro Go ver na dor, ele i to pelo voto di -
re to dos con ci da dãos, o sa u do so pro fes sor José Au -
gus to de Ara ú jo. 

Deus me pro pi ci ou a gra ça de par ti ci par, ati va -
men te, des ses mo men tos, tão im por tan tes. No dia 12
de de zem bro de 1962, quan do se ins ta lou a Cons ti tu -
in te es ta du al, eu es ta va en tre seus in te gran tes, as su -
min do o que vi ria a ser o pri me i ro man da to de De pu -
ta do Esta du al, com o apo io de ele i to res de di ver sas
re giões do Esta do, prin ci pal men te dos con ter râ ne os
do Mu ni cí pio de Ta ra u a cá, onde nas ci, no se rin gal
Arió po lis, em no vem bro de 1930 – ou tro ano mu i to es -
pe ci al, por mar car o iní cio da tra je tó ria de Ge tú lio Var -
gas pela nos sa his tó ria.

Esse é o mo ti vo de me en con trar, hoje, na tri bu na
do Se na do Fe de ral: cum pro a du pla mis são de co me -
mo rar 40 anos de su ces si vos man da tos ele ti vos e, tam -
bém, de apre sen tar mi nha des pe di da a esta Casa do
povo bra si le i ro, que tive a hon ra de in te grar du ran te 16
anos, co ro an do uma exis tên cia in con di ci o nal men te de -
di ca da ao Acre, à Ama zô nia e ao Bra sil, como cons ti tu -
in te es ta du al, cons ti tu in te fe de ral, De pu ta do Esta du al,
De pu ta do Fe de ral, Go ver na dor e Se na dor. 

Dei meu pri me i ro pas so na vida pú bli ca em 12
de de zem bro de 1962. Dela me des pe ço nes te 12 de
de zem bro de 2002, le van do a cer te za de te rem sido
qua tro dé ca das ri cas de ex pe riên ci as, de de di ca ção,
de do a ção in te gral às ca u sas po pu la res e ao for ta le ci -
men to da Re pú bli ca.

 Can di da to, nas ele i ções de ou tu bro úl ti mo, a um 
novo man da to no Se na do Fe de ral, não con se gui êxi -
to. Os mo ti vos da que la der ro ta fo ram vá ri os. Mas não
me vou de ter em ex pli ca ções; pre fi ro lem brar Gen til
Car do so, o pri me i ro téc ni co mo der no do fu te bol bra si -
le i ro, quan do foi cer ca do pela im pren sa, após uma
der ro ta. Ao lhe per gun ta rem por que ha via per di do o
jogo, res pon deu, di re ta e fran ca men te: “per de mos,
por que o ad ver sá rio fez mais gols”.

O im por tan te é que ja ma is tri pu di ei ou hu mi lhei
aque les a quem ven ci, em sete su ces si vas ele i ções –
e, com a mes ma se re ni da de, aco lho o re sul ta do des ta 
oi ta va com pe ti ção de mo crá ti ca a que me can di da tei.
Assim como a ar ro gân cia não me se du ziu nas vi tó ri -
as, a mes qui nha co var dia se quer pas sou per to de
mim na der ro ta. Em toda essa lon ga jor na da, sem pre
tive em men te a li ção de Pas cal, de que “a cons ciên -
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cia é o me lhor li vro de mo ral que te mos; e é, cer ta -
men te, o que mais de ve mos con sul tar”.

Rogo a V. Exªs que me per mi tam abrir mão da
ha bi tu al hu mil da de, ca rac te rís ti ca de meus atos e mi -
nhas pa la vras. Afi nal, é dig no de re gis tro que essa
mar ca, de 40 anos inin ter rup tos no cum pri men to de
man da tos po pu la res, ja ma is foi al can ça da por qual -
quer acre a no e só pode ser en con tra da no cur rí cu lo
de pou quís si mos ho mens pú bli cos, nos de ma is Esta -
dos da Fe de ra ção. Sou gra to e re ve ren ci o so aos
meus co es ta du a nos, que me pro pi ci a ram tal gló ria.

É com esse es pí ri to de de ver cum pri do e mis são 
vi to ri o sa  que hoje ocu po a tri bu na des ta Casa, onde
per ma ne ci por 16 anos, para apre sen tar a mi nha des -
pe di da – como mu i tos co le gas já fi ze ram ou irão fa zer, 
nos pró xi mos dias.

Do Se na do Fe de ral levo uma gran de ex pe riên -
cia de vida, das li des po lí ti co-par la men ta res e do con -
ví vio, ami gá vel e ge ne ro so, com os co le gas, com os
jor na lis tas e com os ser vi do res. Nes ses 16 anos, par -
ti ci pei, três ve zes, da Mesa Di re to ra, in te grei co mis -
sões per ma nen tes e tem po rá ri as, in clu si ve di ver sas
CPIs e sou mem bro da Co mis são Mis ta de Orça men -
to, onde o Bra sil do fu tu ro é cons tru í do a cada ano.

O Se na do é o pas so fi nal na jor na da que teve
iní cio na Assem bléia Le gis la ti va do Acre, onde, en tre
ou tras fun ções des ta ca das, exer ci a Li de ran ça do
meu Par ti do e ocu pei a Pri me i ra Se cre ta ria da Mesa.
E acre di to ha ver con tri bu í do para a con so li da ção do
jo vem Esta do, mes mo en fren tan do os ár du os tem pos
do Gol pe de 1964 e a con vi vên cia, nem sem pre de -
mo crá ti ca, com Go ver na do res e Pre si den tes im pos -
tos pe los mi li ta res, que usur pa ram o po der por mais
de 20 anos.

Pela mi nha atu a ção, opo si ci o nis ta e vi go ro sa, a
al guns des ses Go ver na do res, vivi sob o per ma nen te
ris co de vir a per der o man da to e os di re i tos po lí ti cos,
como acon te ceu a al guns com pa nhe i ros da Assem -
bléia.

Em 1974, de po is de cum prir três man da tos de
De pu ta do Esta du al, can di da tei-me à Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Ele i to, tive o pri vi lé gio de con vi ver com fi gu -
ras es te la res da po lí ti ca bra si le i ra, como Ulysses Gu i -
ma rães, Tan cre do Ne ves, Tha les Ra ma lho e Fre i tas
No bre, na que la Casa, e Pa u lo Bros sard, Mar cos Fre i -
re, Jar bas Pas sa ri nho, Pe trô nio Por te la, Adal ber to
Sena, Te o tô nio Vi le la, José Sar ney e ou tros do mes -
mo por te, no Se na do, en tre tan tos gran des ho mens,
cuja pas sa gem pelo Par la men to foi mar ca da pelo bri -
lho de suas in te li gên ci as e de di ca ção à ca u sa pú bli ca.

Embo ra ca lou ro no ce ná rio da Ca pi tal da Re pú -
bli ca, pro cu rei de sem pe nhar com toda de di ca ção e
pa tri o tis mo o meu man da to de De pu ta do pelo Acre, o
que me pro por ci o nou a re e le i ção, em des ta ca do pri -
me i ro lu gar, no ple i to se guin te. A par tir daí, já ma du ro
e ex pe ri en te nas li des fe de ra is, in te grei a Mesa Di re -
to ra da Câ ma ra dos De pu ta dos e tam bém a Co mis -
são Exe cu ti va Na ci o nal do MDB, a con vi te do De pu ta -
do Ulysses Gu i ma rães e o do Lí der da nos sa Ban ca -
da, De pu ta do Fre i tas No bre.

Com a fa lên cia da di ta du ra mi li tar, em 1982, fo -
ram re a li za das ele i ções di re tas para Go ver na dor.
Con vo ca do pe los com pa nhe i ros de Par ti do para con -
cor rer ao Go ver no do Acre, fui ele i to, sa ben do que
imen sas di fi cul da des me aguar da vam. Cons ci en te
dis so, atra ves sei a pri me i ra me ta de do man da to em
opo si ção ao úl ti mo Ge ne ral-Pre si den te, o Sr. João Fi -
gue i re do, que nun ca me pres tou qual quer apo io.

O res ta be le ci men to da de mo cra cia ple na, to da -
via, foi mar ca do pela tra gé dia, que nos rou bou o es ta -
dis ta Tan cre do Ne ves. Em meio ao ine vi tá vel tu mul to
ins ti tu ci o nal, to mou pos se seu su ces sor, nos so atu al
co le ga, Se na dor José Sar ney, que deu ao Acre um
aten ci o so tra ta men to. Mas, a des pe i to dis so, en fren tei 
gran des di fi cul da des, por ser o Acre um Esta do po -
bre, en tão des pro vi do de qual quer es tru tu ra eco nô mi -
ca ou re ce i ta tri bu tá ria com pa tí vel com suas ne ces si -
da des.  Até 1985, to dos os Pre fe i tos eram no me a dos
pelo Mi nis tro da Jus ti ça, ex ce to o da ca pi tal – ou seja,
os Mu ni cí pi os eram ad mi nis tra dos por ad ver sá ri os do
Go ver na dor.

Mes mo as sim, mi nha ad mi nis tra ção foi apro va -
da pelo povo, em pes qui sas de opi nião que me atri bu -
í ram ín di ces po si ti vos, sem pre su pe ri o res a 60%. E,
mais im por tan te, ain da: em 1985, quan do os Mu ni cí -
pi os acre a nos fo ram po li ti ca men te li be ra dos e pu de -
ram es co lher, li vre men te, os res pec ti vos Pre fe i tos,
meu Par ti do, o PMDB, foi vi to ri o so e ele geu os Pre fe i -
tos de to das as doze co mu ni da des en tão exis ten tes.

As di fi cul da des fi nan ce i ras não me im pe di ram
de man ter em dia o pa ga men to do fun ci o na lis mo es -
ta du al, con ce den do-lhe, ain da, re a jus tes pe rió di cos
em pelo me nos duas oca siões, a cada ano.

Gra ças a esse de sem pe nho, can di da tei-me
pela pri me i ra vez ao Se na do, em 1986, ten do ob ti do a 
ma i or vo ta ção den tre os que en tão con cor re ram. E,
como to dos os ele i tos na que le ano, in te grei a Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, que teve como Pre si den -
te e ins pi ra dor ma i or, a gran di o sa fi gu ra de Ulysses
Gu i ma rães.

Par ti ci pei ati va men te da ela bo ra ção da Car ta
De mo crá ti ca. Apre sen tei cen te nas de emen das, su -
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be men das e pa re ce res; mu i tas con quis tas do povo
bra si le i ro se con cre ti za ram a par tir de pro pos tas mi -
nhas, como a cri a ção dos Fun dos Cons ti tu ci o na is do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te (art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral) e o con fis co das ter ras uti li za -
das para plan tio de cul tu ras ile ga is de plan tas psi co -
tró pi cas, com sua des ti na ção aos pro gra mas de re for -
ma agrá ria (art. 243 das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Ge ra is). Ou tros Cons ti tu in tes tam bém ti ve ram ini ci a ti -
vas se me lhan tes; uni dos, con se gui mos apro vá-las.

Me re ce des ta que a pro pos ta, de mi nha ini ci a ti -
va, que re sul tou na con ces são de pen são men sal vi -
ta lí cia, no va lor de dois sa lá ri os mí ni mos, para os Sol -
da dos da Bor ra cha, tra ba lha do res le va dos do Nor -
des te para a Ama zô nia, du ran te a Se gun da Gu er ra
Mun di al, a fim de pro du zir, nos se rin ga is na ti vos da
gran de re gião, o lá tex exi gi do pelo es for ço de guer ra
con tra o Eixo nazi-fas cis ta (art. 54 e pa rá gra fos 1º, 2º
e 3º do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó -
ri as). Faço ques tão de re co nhe cer, por de ver de jus ti -
ça, a co la bo ra ção que re ce bi do en tão Se na dor Alu í -
zio Be zer ra, na luta para ver apro va do e re gu la men ta -
do, de ma ne i ra sa tis fa tó ria, esse be ne fí cio aos ve te ra -
nos da epo péia acre a na.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na -
do res, se ria en fa do nho enu me rar as emen das que
apre sen tei du ran te a ela bo ra ção da nos sa atu al Car ta
Mag na. Vá ri as pro pos tas fo ram apro va das, ou tras ane -
xa das a pro pos tas pa ra le las, al gu mas re je i ta das. To das 
me de i xa ram, to da via, a con vic ção de ha ver cum pri do
o meu de ver de Se na dor Cons ti tu in te, re pre sen tan do o
Acre. Essa ta re fa foi con clu í da em 1993, quan do par ti -
ci pei, ati va men te, da Assem bléia Re vi so ra, ten do con -
tri bu í do com vá ri as emen das para o apri mo ra men to do
Tex to Cons ti tu ci o nal de 1988.

Em 1994 con cor ri no va men te ao Se na do. E ob ti -
ve a mi nha se gun da ele i ção para esta Casa, a fim de
par ti ci par de mais duas le gis la tu ras: de 1994 a 1998 e
esta, de 1998 a 2002, que está pres tes a ser con clu í da.

Ao lon go des ses 16 anos, pro cu rei ter uma atu a -
ção que cor res pon des se aos an se i os dos acre a nos.
Para tan to, apre sen tei di ver sos pro je tos, pro nun ci ei
cen te nas de dis cur sos, de di quei-me ao ár duo tra ba -
lho nas Co mis sões e na Mesa Di re to ra e, so bre tu do,
em pe nhei-me na bus ca de re cur sos para o Esta do e
seus Mu ni cí pi os. 

O re sul ta do po si ti vo aí está, em inú me ras obras
e ser vi ços, exe cu ta dos pe los di ver sos Go ver na do res
e Pre fe i tos, que pas sa ram pe las ad mi nis tra ções es ta -
du al e mu ni ci pa is, fun da men ta dos em ver bas or ça -
men tá ri as e con vê ni os fe de ra is que con se gui apro var. 
Cre io que, ape sar das di fi cul da des e li mi ta ções de

ver bas da União para os Esta dos do Nor te e Nor des -
te, cum pri com o meu de ver, tan to que tive o re co nhe -
ci men to dos de ma is Se na do res e De pu ta dos Fe de ra -
is do Acre, quan do, por duas ve zes, ele ge ram-me co -
or de na dor da nos sa Ban ca da.

É com esse es pí ri to tran qüi lo e cons tru ti vo que
re tor no à tri bu na que ocu pei tan tas ve zes. Olho este
ple ná rio, do qual fui, com mu i to or gu lho, um dos mais
as sí du os fre qüen ta do res. Vejo, com re ve rên cia, a
Mesa Di re to ra, cu jos tra ba lhos tive a hon ra de pre si dir 
em mu i tas oca siões.

O re ces so está pres tes a ser ini ci a do, com a
sus pen são dos tra ba lhos par la men ta res até a pos se
dos no vos ele i tos. Tal vez ain da te nha mos al gu mas
pou cas ses sões, an tes do en cer ra men to do pe río do
le gis la ti vo, mas ve nho, hoje, cum prir o de ver de di zer
ade us. E o faço pre ci sa men te na mes ma data em que
com ple to qua ren ta anos de se gui dos e inin ter rup tos
man da tos. Des pe ço-me do Se na do, dos ilus tres co le -
gas Se na do res e dos fun ci o ná ri os da Casa, que sem -
pre me de fe ri ram aten ci o sa co la bo ra ção.

Faço ques tão de en de re çar uma pa la vra de es -
pe ci al gra ti dão aos pro fis si o na is que com põem meu
Ga bi ne te, di ver sos de les acom pa nhan do mi nha car -
re i ra há mu i tos anos, em su ces si vos man da tos, sem -
pre com inex ce dí ve is le al da de, de di ca ção e com pe -
tên cia.

Aos con ter râ ne os do Acre, es pe ci al men te aos
do meu que ri do mu ni cí pio de Ta ra u a cá, de se jo ex -
pres sar o mais sin ce ro re co nhe ci men to, não ape nas
pe las vi tó ri as que me pro por ci o na ram nes ses 40
anos de vida pú bli ca, mas, aci ma de tudo, pela ge ne -
ro sa sin ce ri da de e pe los exem plos que co lhi nos se -
rin ga is, na mi nha in fân cia e nas ami za des ca lo ro sas
que me acom pa nha ram por toda a vida.

Não te ria como hoje re la ci o nar to dos os fa mi li a -
res, ami gos e com pa nhe i ros que me acom pa nha ram
nes sa jor na da, mas não pos so de i xar de ci tar meus fi -
lhos, mi nha es po sa, Darcy, a leal com pa nhe i ra de to -
das as ho ras, mi nha sa u do sa mãe, D. Ro sa u ra, e o
ma i or in cen ti va dor de to dos os meus pas sos na vida
pú bli ca, meu fa le ci do pai, Na bor da Ro cha – que, nas
ho ras cru ci a is, sem pre teve as pa la vras de ci si vas de
âni mo e de apo io, mes mo con tra ri an do ou tras opi niões. 

Devo meu su ces so e mi nhas con quis tas a mu i -
tos ou tros, tam bém, cu jos no mes e vul tos es tão im -
pres sos, de ma ne i ra in de lé vel, em meu co ra ção.

A to dos o mais sin ce ro agra de ci men to, com a
cer te za de que a jor na da não foi em vão. Ao con trá rio,
nos sas con quis tas aju da ram a fa zer um Acre mais
for te, mais so li dá rio, mais in flu en te no ce ná rio po lí ti co
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e na so ci e da de bra si le i ra. E é gra ças a to dos que,
hoje, ao des pe dir-me do Se na do, te nho o or gu lho de
pro cla mar “que saio da qui com a cons ciên cia do de -
ver cum pri do, de fron te er gui da, pen san do no fu tu ro
gran di o so do Acre e do Bra sil”. 

As Sa gra das Escri tu ras nos en si nam que “tudo
tem o seu tem po de ter mi na do e há tem po para todo
pro pó si to de ba i xo do céu. Há tem po de nas cer, tem po 
de mor rer; tem po de cho rar, tem po de rir; tem po de
abra çar, tem po de afas tar-se”.

O ge ni al ci ne as ta Billy Wil der nos deu, no re -
cém-en cer ra do sé cu lo XX, um lema pre ci o so, uma li -
ção que pro cu rei hon rar em to dos os mo men tos da
mi nha vida. Di zia ele: “Lem bra-te que és tão bom
como o que de me lhor ti ve res fe i to na vida.” E, em mi -
nha vida de ci da dão e de ho mem pú bli co, sem pre pro -
cu rei dar o má xi mo dos meus es for ços e fa zer o me -
lhor pos sí vel em prol de um fu tu ro mais prós pe ro e
mais fe liz para o nos so Bra sil.

O meu mu i to obri ga do a V. Exªs, Srªs e Srs. Se -
na do res, que, de cer to, mu i to con tri bu i rão, com seu
ta len to e seu pa tri o tis mo, a fim de que essa luta vol ta -
da para o pro gres so do povo bra si le i ro não per ca ja -
ma is o ím pe to e a de ter mi na ção que lhe de di quei. 

Que Deus aben çoe e pro te ja o povo bra si le i ro.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor

Na bor Jú ni or, con ce de-me V. Exª um apar te?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com

mu i ta hon ra, ouço o apar te de V. Exª, Se na dor Ney
Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Na bor Jú ni or, por mais de 8 anos, con vi vi com V. Exª
nes ta Casa. Ouvi a ora ção de V. Exª, em que re la ci o -
na al guns atos e, nes sa sua hu mil da de de sem pre,
nes sa sua par ci mô nia de de can tar os seus fe i tos vejo
que fo ram enu me ra dos mu i to pou cos dos atos que V.
Exª pra ti cou pelo País e pelo seu Esta do. Por exem -
plo, V. Exª de i xou de re la ci o nar o seu pa pel no nos so
par ti do, o PMDB, um pa pel gi gan te – con tras tan do
com o tipo fran zi no de V. Exª –, sem pre um pa pel gi -
gan te, de con se lhe i ro, de uma pes soa de li ca da, mas
fir me. Pos so dar esse tes te mu nho, por que quan do ti -
ve mos um en tre ve ro no PMDB do meu Esta do, V. Exª
foi de sig na do para ten tar fa zer o acor do en tre as par -
tes, e com pa ciên cia, com pon de ra ção fez com que
en con trás se mos uma so lu ção. Con vi vi com V. Exª em
dois la dos, seja aqui como Se na dor ou seja lá no Mi -
nis té rio da Inte gra ção; como Mi nis tro vi tam bém a de -
di ca ção de V. Exª e a fir me za nos pe di dos pelo Acre e
por toda aque la área de fron te i ra em re la ção aos pro -
je tos que so li ci tou e sem pre lu tou com mu i ta gar ra,

para le var lá para aque les lon gín quos rin cões do Bra -
sil re cur sos, me lho ra men tos. Então pos so dar esse
tes te mu nho com mu i ta tran qüi li da de, por que, se por
um lado con vi vi com V. Exª no Se na do, ven do exem -
plos, ven do no par ti do o seu com por ta men to, tam bém 
vi como par la men tar no ou tro lado o quan to V. Exª é
aguer ri do quan do se tra ta de lu tar pe los in te res ses do 
Acre. Te nho cer te za de que as pa la vras que V. Exª
pro fe re nes te mo men to ao se des pe dir – já que é hora 
de afas ta men to –, são pa la vras tem po rá ri as por que
ou tras mis sões vi rão. Uma pes soa que ame a lhou a
ex pe riên cia de V. Exª, que de i xou o exem plo de li su ra,
fir me za e pro bi da de nes ta Casa, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, na Assem bléia e no Go ver no do seu Esta do,
com cer te za, não será es que ci da pelo povo. Em bre -
ve, a jus ti ça será fe i ta e V. Exª es ta rá de vol ta seja no
Se na do Fe de ral, seja na Câ ma ra dos De pu ta dos para 
a nos sa ale gria. La men to es tar ou vin do a des pe di da
de V. Exª, um com pa nhe i ro fir me, leal, sin ce ro, pro bo,
hu mil de e doce. Pa ra béns pelo dis cur so. Re gis tro,
com mu i ta tris te za, pois gos ta ria de con vi ver mais
tem po com V. Exª.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ney Su as su na. Peço per mis são à
Mesa para con ce der apar tes aos ora do res que pre -
ten dem in ter fe rir no meu dis cur so e, ao fi nal, da rei
uma res pos ta para to dos.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Na bor Jú ni or, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com
mu i ta hon ra, con ce do um apar te ao no bre Se na dor
Lú dio Co e lho, que re pre sen ta o gran de Esta do do
Mato Gros so do Sul.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Na bor Jú ni or, ouvi o pro nun ci a men to de V. Exª
com aten ção e res pe i to.  Os ho mens pú bli cos são pe -
ri o di ca men te subs ti tu í dos. Te mos que com pre en der
que so mos, mais ou me nos, como pe ças de má qui -
nas: às ve zes, que bram; às ve zes, têm que ser subs ti -
tu í das. Não sa be mos por quê. Usam a ex pres são fa di -
ga, pa re ce que o povo tam bém, às ve zes, fa di ga-se
de go ver nos.  V. Exª re tor na rá às suas ori gens, por que 
quan do se ter mi na um man da to nes ta Casa cada um
re tor na às suas ori gens. Mas V. Exª está le van do algo
que não se com pra com re cur sos ma te ri a is, o mais
im por tan te que um ho mem pú bli co pode re ce ber, o
res pe i to e o ca ri nho da po pu la ção. O res pe i to e o ca ri -
nho da po pu la ção não têm pre ço. Na ati vi da de pú bli -
ca, o que mais nos con for ta e es ti mu la a tra ba lhar mos 
per ma nen te men te é o res pe i to e o ca ri nho do nos so
se me lhan te. Então, de se jo a V. Exª, quan do está se
des pe din do de nós aqui, que con ti nue tra ba lhan do,
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não pare. O tra ba lho é mu i to im por tan te e pa re ce que, 
quan to mais a pes soa tra ba lha, mais ela vive. E de se -
jo que V. Exª viva bem para ser vir bem a sua fa mí lia e
a seus se me lhan tes. O meu abra ço.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Lú dio Co e lho.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te a nos sa que ri da ami ga, Se na do ra pelo
Esta do de Ro ra i ma, Mar lu ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Meu no bre
co le ga e ami go Na bor Jú ni or, la men ta mos pro fun da -
men te a au sên cia de V. Exª nes ta Casa. Co nhe ci a
luta de V. Exª mu i to an tes de eu en trar na po lí ti ca, por -
que meu es po so, Otto mar de Sou sa Pin to, já era seu
ami go. Hoje, é mu i to fá cil ser Go ver na dor, ser Par la -
men tar, ter qual quer car go pú bli co na que la re gião
lon gín qua. Há es tra das as fal ta das, até os ho téis no in -
te ri or pos su em ar-con di ci o na do; mas nos sa luta –
que já veio bem de po is da sua – foi en fren tan do não
só es tra das que não eram nem car ro çá ve is, mas a
quen tu ra e as do en ças tro pi ca is da que la re gião. Por
tudo isso, te nho cer te za de que os acre a nos ja ma is
se es que ce rão da luta e do que fez Na bor Jú ni or pelo
Esta do do Acre, na trans for ma ção do ter ri tó rio em
Esta do, no acom pa nha men to de per to do cres ci men -
to e do de sen vol vi men to do seu Esta do. V. Exª sem pre 
foi se re no, ami go e ho nes to. Como V. Exª fa lou des sa
tri bu na, há 40 anos está na vida pú bli ca, com man da -
tos con se cu ti vos e com a cons ciên cia tran qüi la do de -
ver cum pri do. Sua fa mí lia deve se sen tir hon ra da em
sa ber que, em mu i tos des ses 40 anos, V. Exª mo vi -
men tou ver bas sem nun ca ter co me ti do um des li ze,
de i xan do o nome lim po, ser vin do de exem plo para
mu i tos bra si le i ros. Te nho cer te za de que nem mes mo
seus ad ver sá ri os po lí ti cos se es que ce rão dis so – na
po lí ti ca, isso é ló gi co, to dos te mos ad ver sá ri os, que
mu i tas ve zes se tor nam ami gos. Pois bem, mes mos
os ad ver sá ri os de V. Exª re co nhe cem, na sua pes soa,
toda a le al da de, ho nes ti da de, des pren di men to e sa -
cri fí cio de vida ao lon go des ses 40 anos. Qu e ro aqui
de i xar um abra ço para mi nha ami ga Darcy de Oli ve i ra 
Ro cha, por que só sabe o que é a vida de uma es po sa
de ho mem pú bli co quem a en fren ta. Mu i tas ve zes, de -
i xa-se até de cum prir as obri ga ções para com a fa mí -
lia para ser vir ao povo. Na bor, re ce ba des ta sua ami -
ga toda a so li da ri e da de e o de se jo de que você ain da
te nha um ple i to ven ce dor no Esta do do Acre. Te nho a
cer te za de que, mes mo que você hoje es te ja di zen do
des ta tri bu na que está en cer ran do sua vida pú bli ca
de po is de 40 anos, no mes mo dia 12 de de zem bro em 

que a ini ci ou, os acre a nos so li ci ta rão o seu re tor no, e
V. Exª não po de rá se ne gar a aten dê-lo, por que sen ti -
rão a sua fal ta. Mes mo que haja pes so as no Acre tam -
bém lu tan do pelo Esta do, uma pes soa dig na como V.
Exª não fi ca rá no es que ci men to. Então, re ce ba de
mim e de Otto mar todo o nos so apre ço. E te nha cer te -
za de que não fo mos nem so mos ami gos do Go ver na -
dor, do De pu ta do Fe de ral, nem do Se na dor, mas, sim, 
do ho mem Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Se na -
dor Na bor Jú ni or, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do ago ra um apar te ao no bre ami go do Pará, Se na dor 
Fer nan do Ri be i ro, que co nhe ço há mais de vin te
anos. Con vi vi com ele e acom pa nhei a sua luta no
gran de Esta do pa ra en se, ao lado de tan tas li de ran ças 
im por tan tes, como o ex-Go ver na dor e ex-Se na dor Ja -
der Bar ba lho. Ouço, com mu i to pra zer, as pa la vras do
Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Se na -
dor Na bor Jú ni or, V. Exª, da for ma como me con ce deu 
o apar te, já fa ci li tou a mi nha ta re fa. Eu es ta va ago ra
re lem bran do há quan to tem po me cha mou a aten ção
a tra je tó ria de V. Exª. Lem bro-me ain da de quan do,
aqui nes te Con gres so, fiz um es tá gio na Câ ma ra dos
De pu ta dos como es tu dan te de Di re i to. Na que la oca -
sião, ha via vá ri os es tu dan tes de ou tros Esta dos, in -
clu si ve do seu Esta do do Acre. Ti ve mos a opor tu ni da -
de de co nhe cer vá ri os in te gran tes da Ban ca da do
Esta do do Acre, e V. Exª, na que le tem po, nos idos de
1976, era De pu ta do Fe de ral pelo nos so MDB. A sim -
pa tia que me uniu a V. Exª foi des de aque la épo ca,
pela ma ne i ra cor di al e ami ga como tra tou a to dos,
sim ples es tu dan tes, de se jo sos de tri lhar uma car re i ra
po lí ti ca no fu tu ro. Pos te ri or men te, em mu i tas opor tu -
ni da des, tive o pra zer da con vi vên cia com V. Exª, na
mi nha con di ção de Se cre tá rio Par ti cu lar do en tão Go -
ver na dor Ja der Bar ba lho, seu co le ga de Go ver no – V.
Exª no Acre, ele i to em 1982, e ele no Pará, tam bém
em 1982. Tam bém tive a ale gria, de for ma ape nas co -
ad ju van te – uma vez que os ato res prin ci pa is, evi den -
te men te, eram V. Exªs –, de acom pa nhá-lo na cam pa -
nha pe las di re tas, na cam pa nha pela Pre si dên cia do
nos so sa u do so Tan cre do Ne ves, com o qual per cor re -
mos este Bra sil na que la ca ra va na da mu dan ça, que
le vou este País das tre vas do re gi me mi li tar para a
tran si ção de mo crá ti ca, que es pe ra mos seja mu i to
lon ga, pelo res to da his tó ria do nos so povo. E V. Exª
sem pre teve um pa pel de mu i ta dis cri ção, mas de mu -
i ta afir ma ção e de mu i ta im por tân cia em todo aque le
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pro ces so. Tes te mu nhei mu i tos des ses epi só di os. Re -
cor do-me da no i te em que se de ci diu quem iria as su -
mir a Pre si dên cia em lu gar de Tan cre do Ne ves, da
ma ni fes ta ção de V. Exª aqui no Ga bi ne te da Pre si dên -
cia do Se na do, na pre sen ça do en tão Vice-Pre si den te 
Au re li a no Cha ves, do Se na dor José Sar ney, en tão
Vice-Pre si den te ele i to, do nos so sa u do so Dr. Ulysses
Gu i ma rães, de tan tos ou tros Go ver na do res que
acom pa nha vam aque la cru za da de mo crá ti ca na que -
le mo men to. Se na dor Na bor Jú ni or, para mim, não é
sur pre sa ne nhu ma o re co nhe ci men to de sua tra je tó -
ria e de seu cur rí cu lo por to dos quan tos con vi vem
com V. Exª nes ta Casa. E re a fir mo o re co nhe ci men to
de todo o nos so Par ti do pelo gran de Par la men tar,
gran de com pa nhe i ro e gran de ho mem pú bli co que é
V. Exª, em que pese a dis cri ção, o equi lí brio, a mo dés -
tia de V. Exª em sua ati vi da de par la men tar. Não me
cabe ana li sar a de ci são ele i to ral dos acre a nos, por -
que lá não faço car re i ra, não sou ele i tor de lá e acha -
ria uma im pro pri e da de te cer con si de ra ções so bre os
mo ti vos que de ter mi na ram o afas ta men to de V. Exª.
Mas, se gu ra men te, como ama zô ni da e como bra si le i -
ro, per mi to-me di zer que é uma gran de per da a não
re e le i ção de V. Exª. Te nho cer te za de que V. Exª con -
clui essa eta pa da sua vida com o de ver cum pri do e
de que irá ain da tri lhar mu i tos ca mi nhos, para a gran -
de za do seu Esta do, o Acre, e do nos so Bra sil. Um
gran de abra ço e fe li ci da des a V. Exª.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Na bor Jú ni or, de se jo re gis trar al gu mas pa la vras so -
bre o pro nun ci a men to que V. Exª faz de des pe di da da
Casa, em meu nome e em nome da Se na do ra He lo í -
sa He le na. De i xo, nes te mo men to, uma lem bran ça a
V. Exª. Te nho acom pa nha do a lon ga tra je tó ria po lí ti ca
que lhe é pe cu li ar na vida pú bli ca no Esta do do Acre.
Des de o iní cio dos anos 60, meu pai con ta-me as his -
tó ri as po lí ti cas de V. Exª. Meu pai, ex-De pu ta do Wildy
Vi a na das Ne ves, seu con tem po râ neo de man da tos
por mais ou me nos 28 anos, re sol veu sair da vida pú -
bli ca. V. Exª e ele ti ve ram uma lon ga con vi vên cia, e ele 
sem pre me pas sou con si de ra ções mu i to res pe i to sas
a res pe i to de V. Exª. Lem bro que V. Exª ti nha como ori -
gem po lí ti ca a União De mo crá ti ca Na ci o nal, no Esta -
do do Ama zo nas; ele, o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro.
E hou ve um cru za men to. Ele foi para a UDN, e V. Exª,
para o PTB. De po is, V. Exª se afir mou, em 40 anos de

man da to, como um ho mem de par ti do: do Mo vi men to
De mo crá ti co Bra si le i ro ao Par ti do do Mo vi men to De -
mo crá ti co Bra si le i ro. Sua tra je tó ria de i xou uma mar ca
re gis tra da na his tó ria po lí ti ca do Acre. V. Exª con clu iu
o com por ta men to po lí ti co como um ho mem de par ti -
do, que sem pre ex pres sou mu i to res pe i to pelo Esta -
do. Ti ve mos per ma nen tes e in ten sos mo men tos de
di ver gên cia po lí ti ca, mas sem pre à luz do dia. Fo mos
ad ver sá ri os po lí ti cos por ra zões par ti dá ri as e de or ga -
ni za ções po lí ti cas, mas cada um com sua óti ca de de -
fen der o in te res se pú bli co e de de ci dir o me lhor para o 
Esta do do Acre. Re a fir mo o res pe i to a V. Exª du ran te
es tes qua tro anos de con vi vên cia no Se na do. Sem pre 
de mons trei a V. Exª a con si de ra ção e o in te res se de
que V. Exª es ti ves se pró xi mo ao nos so pro je to po lí ti -
co. Como can di da to, como ali a do po lí ti co, ex pres sa va
cla ra men te as di ver gên ci as que tí nha mos em re la ção
a al guns gru pos in se ri dos na agre mi a ção po lí ti ca re -
pre sen ta da por V. Exª, no caso, o Mo vi men to De mo -
crá ti co Acre a no. Essa ati tu de é na tu ral da po lí ti ca,
mas lem bro ao povo acre a no que V. Exª é de ten tor de
uma for mi dá vel bi o gra fia po lí ti ca. Gos ta ria de ver es -
cri tas na me mó ria his tó ri ca do Esta do do Acre as lem -
bran ças do seu tem po. A sua ge ra ção de ve ria apro ve -
i tar para de i xar es cri to para as fu tu ras ge ra ções re la -
tos so bre a vida po lí ti ca e pú bli ca na área de des bra -
va men to da que le Esta do, que pas sou por pro fun das
di fi cul da des. Tam bém se ria in te res san te re gis trar a
aber tu ra de mo crá ti ca e a en tra da do re gi me mi li tar no
Acre. Se ria uma con tri bu i ção ex tra or di ná ria ao nos so
tem po e às fu tu ras ge ra ções. Te nho cer te za ab so lu ta
de que V. Exª teve uma for mi dá vel bi o gra fia po lí ti ca re -
gis tra da em nos sos tem pos. É um ho mem que ze lou
pelo in te res se pú bli co do Esta do do Acre. Sem dú vi da 
al gu ma, fica um pro fun do res pe i to de nos sa par te por
V. Exª e a sua fa mí lia. Mu i to obri ga do.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Obri ga -
do, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen te 
Se na dor Na bor Jú ni or, nes te mo men to em que V. Exª
faz sua des pe di da so le ne des ta Casa, pres to meu
tes te mu nho so bre os 14 anos du ran te os qua is con vi -
ve mos. Emi nen te Se na dor Na bor Jú ni or, a po lí ti ca
tem ra zões que a pró pria ra zão des co nhe ce. Para sa -
ber por que de ter mi na das pes so as per de ram ou ga -
nha ram uma ele i ção, são ne ces sá ri os exer cí ci os pro -
fun dos de re fle xão das mais al tas au to ri da des co nhe -
ce do ras da ciên cia po lí ti ca. Afir mo com ab so lu ta con -
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fi an ça e se gu ran ça que a pro bi da de, o tra ba lho, a
trans pa rên cia, a ho nes ti da de e a re pre sen ta ti vi da de
in fe liz men te ain da no Bra sil não são con di ções sine
qua non para que uma pes soa pos sa ele ger-se ou re -
e le ger-se. Mas cre io que o ele i to ra do bra si le i ro tem
evo lu í do pa u la ti na men te, haja vis ta de mons tra ções
re cen tes de ma i or dis cer ni men to. Se es sas con di ções 
fos sem as ne ces sá ri as, V. Exª ja ma is se ria der ro ta do
nas ur nas. Tes te mu nhei os 14 anos de sua de di ca ção
ao Esta do do Acre, da sua de di ca ção às ca u sas ma i -
o res do Bra sil, da sua de di ca ção ao seu Par ti do. V.
Exª foi um dos ar tí fi ces, sem pre re ve zan do o seu car -
go, a sua fun ção, no ex tin to IPC. Qu an do ha via na -
que la ins ti tu i ção qual quer ame a ça de mal ver sa ção ou 
de des vio de con du ta, V. Exª era um vi gi lan te dos re -
cur sos dos Par la men ta res. Na Co mis são de Orça -
men to, V. Exª sem pre con se guiu, por meio de um tra -
ba lho in ten so e can sa ti vo, alo car os re cur sos que o
seu Esta do pre ci sou. Não sei se con se guiu li be rar
jun to aos Mi nis tros o que V. Exª sem pre pro cu rou para 
do tar o seu Esta do. V. Exª lu tou por tudo: pelo ex tra ti -
vis mo, pela bor ra cha. Emi nen te Se na dor Na bor Jú ni -
or,  que ro que V. Exª, como eu, tor ça para que a fu tu ra
Mi nis tra Ma ri na Sil va pos sa re a ti var o Pro bor, para
que o ex tra ti vis mo da bor ra cha e ou tras mo da li da des
de ex tra ti vis mo, no seu Esta do, o Acre, se jam ago ra
olha dos sob ou tro ân gu lo, sob o ân gu lo da ne ces si da -
de de aju dar aque le pes so al tão so fri do do ex tra ti vis -
mo acre a no e, so bre tu do, do Nor te do País. Por tan to,
Se na dor Na bor Jú ni or, eu, que tive o pri vi lé gio de con -
vi ver com V. Exª, in clu si ve com pon do a Mesa Di re to ra
do Se na do Fe de ral, dou-lhe o ma i or abra ço de ad mi -
ra ção, de apre ço, numa des pe di da bre ve, por que te -
nho cer te za de que V. Exª, se con ti nu ar a per se guir os 
vo tos dos seus ele i to res, con se gui rá ser re e le i to ou -
tras ve zes. Re ce ba o meu abra ço fra ter no e o tes te -
mu nho de que con vi vi nes ta Casa com um dos ho -
mens mais ín te gros e tra ba lha do res des te País. Mu i to 
obri ga do!

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Obri ga -
do, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Na bor Jú ni or, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do um apar te ao no bre Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Na bor Jú ni or, ouvi com mu i ta aten ção o seu
pro nun ci a men to pro fun do, so le ne, emo ti vo. Tive a
gran de hon ra de ter con vi vi do com V. Exª nes tes dois
anos e meio no Se na do Fe de ral. De i xo o meu tes te -
mu nho, so bre tu do da sua par ti ci pa ção na Co mis são

de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, à qual V. Exª em -
pres tou toda a sua ca pa ci da de de tra ba lho, sua sa be -
do ria, sua ex pe riên cia, seu es pí ri to pú bli co em fa vor
da edu ca ção bra si le i ra. Tes te mu nhei tam bém a sua
atu a ção sem pre co la bo ra ti va com os seus pa res no
Se na do Fe de ral, es pe ci al men te em fa vor dos tra ba -
lhos da Co mis são de Edu ca ção. Nes te mo men to, de -
se jo fe li ci da des a V. Exª em nome do povo ca pi xa ba,
que re pre sen to aqui, es pe ran do que o pro nun ci a men -
to de V. Exª não seja uma des pe di da, mas um “até
bre ve”. Fe li ci da des, Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te a V. Exª, com pa nhe i ro da Exe cu ti va Na ci -
o nal do PMDB.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
com ple ta qua ren ta anos de vida pú bli ca, e eu, trin ta
anos. Antes de ini ci ar a vida pú bli ca, quan do eu ain da
era me ni no em San ta Ca ta ri na, já cor ria a con ver sa:
“Nós, do MDB, pre ci sa mos ter es pe ran ça, pois há a
no tí cia de que no Acre há um Go ver na dor cha ma do
Na bor Jú ni or. Ele é ba i xi nho, mas é me ti do”. Isso era o 
que di zi am em San ta Ca ta ri na. Ima gi nem, mais tar de, 
a hon ra que ti ve mos em en con trar, com gra ta ale gria,
o Go ver na dor do Acre, o “gran de” Na bor Jú ni or, se
não em ta ma nho, em qua li da de, em lu tas, em des -
pren di men to, em ide a is. Seus qua ren ta anos de vida
pú bli ca, sem dú vi da, são uma hon ra para o Acre e
para to dos nós bra si le i ros. Hoje pa re ce um dia, como
o de on tem, de des pe di das. Tam bém es tou en tran do
nes sa lis ta, ins cri to após V. Exª, para te cer al guns co -
men tá ri os. Não sei se te rei tem po de ocu par a tri bu na
ou se pe di rei à Mesa para dar como lido meu dis cur so 
– ali nha vei cer ca de cin co la u das. Em todo caso, hoje
pre ten do ana li sar al gu mas ques tões. Em trin ta anos
de man da to, nun ca sou be o que era não ven cer um
ple i to. Pela pri me i ra vez, sen ti o que é não ven cer.
Sem pre tive a fun ção, até como Pre si den te do Par ti do 
em San ta Ca ta ri na, de con so lar os com pa nhe i ros que 
não eram ele i tos, em âm bi to mu ni ci pal e es ta du al ou
mes mo na ci o nal. Mas ex pe ri men tar na car ne o que é
não ven cer uma ele i ção é algo di fe ren te. Faz par te da
vida. Pas sa mos a ser tem pe ra dos, se não “na bi gor na 
da fer ra ria” – ex pres são esta uti li za da na re gião ser ra -
na de San ta Ca ta ri na –, na bi gor na da vida pú bli ca.
Sen ti mos os prós e os con tras, os dois la dos, o das
tris te zas e o das ale gri as. Sa í mos for ma dos nas li des
pú bli cas. Isso faz par te da vida. E há ou tro lado tam -
bém que eu nun ca ha via ex pe ri men ta do. Sem pre ven -
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ci to das as ele i ções, Se na dor Na bor Jú ni or. Logo
após, eu cos tu ma va li gar para a ti po gra fia, para o pos -
to de ga so li na, sói acon te cer, e as pes so as sem pre
me di zi am: “Não há pres sa, Ca sil do Mal da ner. De i xa
para o pró xi mo ano. Não se pre o cu pe”. E ain da ofe re -
ci am al gu ma aju da, caso pre ci sas se. Isso era cos tu -
me. Ago ra, po rém, como não ob ti ve êxi to, foi di fe ren te. 
Não pre ci so nem te le fo nar. As pes so as me con vi dam
para con ver sar. É di fe ren te. Tam bém exis te um lado
in te res san te da vida pú bli ca: o seu che que pode ir
para o Se ra sa, e uma du pli ca ta ou nota pro mis só ria,
para o SPC. Tudo isso é um lado da vida pú bli ca que
não co nhe cía mos. Digo isso com mu i ta trans pa rên -
cia, por que esse sem pre foi o meu je i to. Des se modo,
em nome dos ca ta ri nen ses, cum pri men to V. Exª pe los 
qua ren ta anos de vida pú bli ca. V. Exª fez his tó ria, não
só nes ta Casa, mas na Na ção bra si le i ra.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te a V. Exª, meu gran de ami go e ex-Go ver -
na dor, Se na dor Car los Be zer ra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Na bor Jú ni or, V. Exª está de i xan do o Se na do pela por -
ta da fren te, de ca be ça er gui da. V. Exª é exem plo do
ho mem pú bli co, o ho mem pú bli co que, às ve zes, é
achin ca lha do no Bra sil. Mu i tos não se ba se i am na re -
gra, mas nas ex ce ções da que les que de tur pam a vida 
pú bli ca. V. Exª, em pri me i ro lu gar, teve uma co e rên cia
par ti dá ria ím par: nun ca mu dou de par ti do. Fun da dor
do MDB, man tém-se no Par ti do até hoje. Du ran te to -
dos os anos de vida pú bli ca, de fen deu a ban de i ra do
nos so gran de Par ti do. V. Exª foi um na ci o na lis ta im pe -
tu o so na de fe sa do Bra sil e da Ama zô nia. Acom pa -
nhei toda a vida pú bli ca de V. Exª. Por tan to, o Esta do
do Acre e o Bra sil po dem-se or gu lhar de V. Exª, pelo
seu pas sa do, pela sua luta, pelo seu iti ne rá rio. Te nho
cer te za de que seu afas ta men to da vida pú bli ca é mo -
men tâ neo. Co nhe cen do V. Exª, sei que, no Acre, onde 
V. Exª é o lí der ma i or do nos so PMDB, não vai aban -
do nar o Par ti do. Vai con ti nu ar dan do alen to, aju dan do
a or ga ni zar o Par ti do. Te nho cer te za de que V. Exª ain -
da re tor na rá com mais um man da to na vida pú bli ca.
Por tan to, as mi nhas pou cas pa la vras são para pa ra -
be ni zá-lo pela for ma hon ro sa como V. Exª está-se
des pe din do des te Se na do que pro mo veu mu i tas cas -
sa ções, de com pa nhe i ros nos sos in clu si ve. V. Exª sai
da qui de ca be ça er gui da, pela por ta da fren te, dig ni fi -
can do o Esta do do Acre e o Bra sil. Pa ra béns, Se na dor 
Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Obri ga -
do, Se na dor Car los Be zer ra.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço
com mu i to pra zer a mi nha Co le ga de re pre sen ta ção,
fu tu ra Mi nis tra do Meio Ambi en te, Se na do ra Ma ri na
Sil va.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Na bor Jú ni or, fiz ques tão de vir ao ple ná rio apar te ar o
pro nun ci a men to de V. Exª, que faz um dis cur so de
des pe di da. V. Exª tem qua ren ta anos de vida pú bli ca.
Con si de ro que te nho vin te anos de vida pú bli ca, por -
que nela in cor po ro os anos em que par ti ci pei do mo vi -
men to sin di cal, e lem bro quan do V. Exª foi ele i to Go -
ver na dor do Esta do do Acre, na que le mo men to di fí cil
de di ta du ra mi li tar. Eu era pro fes so ra, in te gra va o mo -
vi men to sin di cal, e mu i tas ve zes ti ve mos au diên ci as
com V. Exª. Os as ses so res de V. Exª, às ve zes, ti nham 
cer ta di fi cul da de em que rer re ce ber o co man do de
gre ve. Faço, po rém, o re gis tro de que o Go ver na dor
Na bor Jú ni or sem pre os ori en ta va no sen ti do de opor -
tu ni zar o diá lo go com o mo vi men to sin di cal. Eu ain da
era mu i to jo vem na que la épo ca e lem bro que o diá lo -
go, às ve zes, não se es ta be le cia de for ma sa tis fa tó ria
para o mo vi men to sin di cal, mas que a prá ti ca do diá -
lo go de mo crá ti co exis tia no Go ver no de V. Exª. Alguns 
fa tos mar ca ram a mi nha me mó ria: Mân cio Cor de i ro,
que era seu se cre tá rio e que hoje é nos so Se cre tá rio
de Fa zen da, fi ca va fa zen do cál cu los, usan do a tec no -
lo gia da épo ca, en quan to V. Exª fa zia to dos os cál cu -
los à mão. Qu an do tra zía mos a pro pos ta, V. Exª des -
cons ti tu ía al guns dos nos sos ar gu men tos, em ter mos
de au men tos sa la ri a is, só com essa sua ben di ta ca -
ne ti nha. Essa é uma ima gem que sem pre guar dei do
Go ver na dor Na bor Jú ni or. É cla ro que, ao lon go das
dis pu tas po lí ti cas, hou ve mo men tos de em ba te e di -
ver gên cia, mas sem pre em um pla no de res pe i to en -
tre pes so as que ocu pam es pa ços na vida pú bli ca. E,
mes mo ago ra, nas úl ti mas ele i ções, te nho ab so lu ta
cer te za de que V. Exª tem o re gis tro de que a dis pu ta
se deu num pla no pu ra men te ci vi li za do en tre mim,
que dis pu ta va uma ca de i ra, e V. Exª, que es ta va dis -
pu tan do ou tra ca de i ra. Qu e ro aqui re gis trar a con tri -
bu i ção que V. Exª deu ao Acre como De pu ta do, como
Se na dor, e na re cons tru ção de mo crá ti ca como pri me -
i ro go ver na dor ele i to após a di ta du ra mi li tar. Tudo isso
faz par te da his tó ria po lí ti ca do nos so Esta do e, com
cer te za, foi mu i to im por tan te e sig ni fi ca ti vo para todo
o pro ces so e para o flo res ci men to de um mo vi men to
so ci al que foi cons ti tu in do e es ta be le cen do seus prós -
pe ros es pa ços. De ma ne i ra que que ro de se jar a V.
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Exª boa sor te, e que Deus o es te ja acom pa nhan do na 
sua ca mi nha da, na sua jor na da de ho mem pú bli co,
que não se en cer ra em fun ção do man da to, te nho
cer te za. Já que fui pro fes so ra de dois de seus fi lhos,
quan do V. Exª ain da era Go ver na dor – a mi nha re la -
ção com o Chi qui nho e com a sua fi lha, com cer te za,
ti nha re per cus são na nos sa re la ção po lí ti ca –, pas sei
a ter com V. Exª um ou tro re la ci o na men to. Não se pa ro 
o hu ma no do po lí ti co; para mim, as duas co i sas es tão
mu i to im bri ca das. Por tan to, de se jo boa sor te na con ti -
nu i da de da sua vida pú bli ca, ain da que, nes te mo -
men to, não como Se na dor, mas como ho mem pú bli co 
que con ti nu a rá sen do para o Acre e para o Con gres so 
Na ci o nal.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra Ma ri na Sil va. Qu e ro apro ve i tar a
opor tu ni da de para, além de agra de cer suas ge ne ro -
sas pa la vras, for mu lar ar den tes vo tos de que V. Exª,
no de sem pe nho do car go de Mi nis tra de Esta do do
Meio Ambi en te do fu tu ro Go ver no, te nha uma ex ce -
len te atu a ção e que pos sa, as sim, con ti nu ar hon ran -
do o nome do nos so Esta do, como tem fe i to aqui no
Se na do Fe de ral.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Na bor Jú ni or, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço o
apar te de V. Exª, Se na dor Artur da Tá vo la.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Na bor Jú ni or, di zi am os fran ce ses que par tir
c’est mou rir un peu, ou seja, como di ria a Se na do ra
He lo í sa He le na, “par tir é mor rer um pou co”. Isso se
diz nas des pe di das, num avião – não que o avião vá
cair –, mas toda par ti da, toda des pe di da tem al gu ma
co i sa de tris te, dis so nin guém tem dú vi da. E te nho vis -
to vá ri os ora do res que se des pe dem da Casa me re -
ce rem, como V. Exª me re ce, a nos sa ho me na gem,
sem pre, po rém, com um tra vo no co ra ção. O Se na do
é uma gran de Casa. O País não co nhe ce a im por tân -
cia, a pro fun di da de do tra ba lho do Se na do: os seus
vá ri os ins ti tu tos, o Pro da sen, a sua or ga ni za ção in ter -
na, a sua bi bli o te ca, a sua emis so ra de rá dio, de te le -
vi são, a sua grá fi ca, o seu ser vi ço le gis la ti vo. De i xar o
Se na do é de i xar, como mu i tos di zem, o céu, o céu da
po lí ti ca. Tan to que há uma his tó ria clás si ca – todo
mun do aqui a co nhe ce, mas pos si vel men te quem nos 
vê pela te le vi são, não –, na qual três Se na do res con -
ver sa vam e con clu íam que re al men te o Se na do é o
céu. Um de les di zia: “Sim, é o céu, mas tem um de fe i -
to”. O ou tro per gun tou: “Qual?” E o pri me i ro res pon -
deu: “Não é vi ta lí cio”. Ao que o ter ce i ro dis se: “Não,
se nhor, o de fe i to não é esse. O de fe i to do Se na do é

não ser he re di tá rio”. (Ri sos.) O Se na do é uma gran de
Casa, uma Casa de res pe i to. Só o fato de cada Se na -
dor dis por de um mi cro fo ne já sig ni fi ca um grau de ci -
vi li za ção ex cep ci o nal, ao con trá rio do que ocor re na
Câ ma ra. Fui De pu ta do Fe de ral duas ve zes, de pas sa -
gem ex tre ma men te mo des ta, até por que não te nho a
dis po si ção dos co to ve los, para as co to ve la das, para,
en tre 513 De pu ta dos, dis pu tar qua tro mi cro fo nes.
Ima gi ne V. Exª a pro por ção pos sí vel para os me nos
exi bi ci o nis tas! Aqui não, como cada um tem um mi -
cro fo ne, nin guém fica afli to para fa lar, as pes so as têm 
tem po, res pe i tam-se. É uma bela Casa. Eu, por exem -
plo – que não pre ten do me des pe dir, vou-me des pe -
din do aos pou cos nas des pe di das dos ou tros –, saio
da qui mu i to me lhor do que en trei. Esta Casa mar cou
pro fun da men te a mi nha vida e, cer ta men te, a vida de
to dos que es tão a sair. Acre di to que a de V. Exª em
par ti cu lar, por que tem mu i tos anos de Se na do. Lem -
bro-me ain da de quan do era De pu ta do, e V. Exª – se
não me en ga no, 1º Vice-Pre si den te da Casa – vá ri as
ve zes co man dan do di fi cí li mas ses sões do Con gres so 
Na ci o nal, em ati vi da de per ma nen te. Tam bém que ro
lhe dar uma pa la vra como uma pes soa que teve a
hon ra de ser seu Lí der por al gum tem po: o cu i da do de 
V. Exª com o Esta do, a per ma nen te pre o cu pa ção;
sem pre, qual quer so li ci ta ção de V. Exª vi nha mar ca da
pela pre o cu pa ção com o Acre, além des sa pre o cu pa -
ção com o País que to dos te mos na nos sa ta re fa, por -
que o Se na do não é ex clu si va men te uma Casa de de -
fe sa dos seus pró pri os Esta dos, é uma Casa do equi -
lí brio da Fe de ra ção, de fen de-se o Esta do para man -
ter-se o equi lí brio da Fe de ra ção. Assim nas ceu a idéia 
do Se na do nes ta lou cu ra que se cha ma pre si den ci a -
lis mo. Por isso, Se na dor Na bor Jú ni or, de i xo a con vic -
ção de que V. Exª é um Se na dor de cum pri men to do
seu de ver na sua ple ni tu de, a seu modo, sem alar des,
sem gran des ges tos, mas fir me, per ma nen te, co ti di a -
no e per ti naz — essa se ria a pa la vra –, com a ca pa ci -
da de de con ti nu ar ba ta lhan do por aqui lo em que crê.
Por tan to, em nome do Go ver no e em meu par ti cu lar,
re ce ba a ho me na gem de quem res pe i ta pro fun da -
men te o tra ba lho de V. Exª e com pre en de que mu i tos
des ses ca be los bran cos vi e ram no duro exer cí cio da
vida pú bli ca, uma vida bo ni ta, hon ra da, e que se re a li -
za ple na men te. Meus pa ra béns!

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Foi mu i ta
ge ne ro si da de. São to dos es ses ca be los bran cos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Obri ga -
do. Fico mu i to hon ra do com o apar te in te li gen te, e até
cer ca do de cer to cu nho fi lo só fi co, do Se na dor Artur
da Tá vo la, uma das gran des fi gu ras des ta Casa –
mas que, in fe liz men te, a ela não foi re con du zi do pelo
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ele i to ra do do Rio de Ja ne i ro. Te nho co men ta do com
al guns com pa nhe i ros que con si de ro o afas ta men to
do Se na dor Artur da Tá vo la qua se um de sas tre, de vi -
do à atu a ção bri lhan te, in te li gen te e de di ca da que
sem pre o ca rac te ri zou. V. Exª me re ce o res pe i to de to -
dos os que de fen dem um Bra sil mais for te, mais ín te -
gro, mais so be ra no, por que é, ine ga vel men te, uma
das in te li gên ci as mais bri lhan tes não ape nas do Se -
na do, mas do País. Infe liz men te, o povo do Rio de Ja -
ne i ro não en ten deu sua men sa gem, as sim como a
mi nha não foi en ten di da, no Acre. 

Não que ro, de for ma al gu ma, equi pa rar-me a V.
Exª, mas é la men tá vel que o Rio de Ja ne i ro não te nha 
sa bi do ava li ar seu tra ba lho, o va lor, o res pe i to que V.
Exª sem pre des fru tou, me re ci da men te, no Se na do
Fe de ral. Mas, isso são co i sas da vida; a der ro ta faz
par te tam bém da vida de mo crá ti ca. Ora se ga nha, ora 
se per de.

Eu gos ta ria de lem brar aqui um fato his tó ri co,
que acon te ceu com Wins ton Chur chill, um dos ma i o -
res es ta dis tas que o mun do já co nhe ceu, o ho mem
que pra ti ca men te que brou o avan ço vi to ri o so das tro -
pas de Hi tler na Eu ro pa Oci den tal. De po is de co man -
dar a vi tó ria ali a da so bre a Ale ma nha na zis ta, ele dis -
pu tou o ple i to para a Câ ma ra dos Co muns, em seu
dis tri to ele i to ral – e per deu! Isso, é bom que se fri se,
de po is de, como Pri me i ro-Mi nis tro, ter evi ta do que a
Ingla ter ra fos se in va di da pe los ale mães. Ace i tou, de -
mo cra ti ca men te, o re sul ta do ad ver so, can di da tan -
do-se e ven cen do as ele i ções se guin tes.

Então, Se na dor Artur da Tá vo la, veja V. Exª que,
mu i tas ve zes, o povo não sabe re co nhe cer o tra ba lho
de seus re pre sen tan tes. V. Exª está in clu í do nes se rol
dos gran des ho mens, cujo va lor e cor re ção não fo ram
re co nhe ci dos – o que vai pri var o Se na do Fe de ral de
seu pa tri o tis mo e sua com pe tên cia.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Na -
bor Jú ni or, an tes do apar te, per mi ta-me fa zer uma re -
fe rên cia, já que V. Exª ci tou o nos so es ti ma do Artur da 
Tá vo la. É re al men te es tra nha a não-re e le i ção de S.
Exª no Rio de Ja ne i ro. O Rio de Ja ne i ro é uma ci da de
di fe ren te das de ma is. Mo rei e es tu dei por lá. O ca ri o ca 
vota em Ca ca re co, vota em Ju ru na – sem qual quer
de mé ri to para os nos sos ín di os – e es que ce uma das
ma i o res ca pa ci da des, que é o nos so Se na dor Artur
da Tá vo la. Te nho res pe i to mu i to gran de por S. Exª,
por sua in te li gên cia. Como di zia o Pre si den te da Câ -

ma ra em en tre vis ta, “gen te vota em gen te, ani mal
vota em ani mal”. É por essa ra zão que o Ca ca re co foi
ele i to e é por essa ra zão que o Rio per de a opor tu ni -
da de de man ter nes te ple ná rio uma das ma i o res cul -
tu ras do País. Vol tan do a me re fe rir a V. Exª, Se na dor
Na bor Jú ni or, lem bro que tive o pra zer de co nhe cê-lo
no fi nal da dé ca da de 70, na Asso ci a ção Co mer ci al,
quan do re a li za mos um se mi ná rio so bre o meio am bi -
en te. V. Exª es te ve lá – o au di tó rio es ta va su per lo ta do
–, fez uma ex pla na ção so bre seu Esta do, so bre a pre -
ser va ção do meio am bi en te, fa lou de algo que não
exis tia na épo ca e deu uma opi nião che ia de con ce i -
tos va li o sos, prin ci pal men te para a Ama zô nia. Acom -
pa nhei sua vida po lí ti ca em Bra sí lia, em bo ra o pro -
ces so ele i to ral aqui não exis tis se, pois co me ça mos a
vo tar a par tir de 1986. De po is de uma luta pro fí cua
con tra o sis te ma pre do mi nan te na ci da de, Bra sí lia de -
i xou de ser o tú mu lo da de mo cra cia e pôde es co lher
seus pró pri os can di da tos. A de mo cra cia, como V. Exª
afir ma com mu i ta con vic ção, vai-se aper fe i ço an do
com o tem po. Cre io que nos so sa cri fí cio um dia será
re co nhe ci do e a de mo cra cia vi ce ja rá em Bra sí lia,
apri mo ran do a es co lha dos can di da tos lo ca is. V. Exª,
Se na dor Na bor Jú ni or, sem pre foi um ho mem de di ca -
do, um ho mem de pri me i ra li nha, um ca va lhe i ro, mo -
des to, sim ples, per sis ten te – sem pre pro cu rou atin gir
suas me tas, como foi dito há pou co, sem alar de –, es -
ti ma do e ama do por to dos. Ape sar do pou co tem po de 
con vi vên cia nes ta Casa, re gis trei es ses fa tos e pos so
di zer, com toda cer te za, que V. Exª sai do Se na do
com a ca be ça er gui da, com re a li za ções im por tan tes
para o seu Esta do, dig no da ami za de de to dos os Se -
na do res. Aqui não se cul ti vam ini mi gos, e sim ami za -
des. Aliás, essa é uma das ca rac te rís ti cas des ta
Casa. Eu saio da qui im pres si o na do pelo alto ní vel das 
pes so as que com põem o qua dro do Se na do. Ocor -
rem, às ve zes, dis cus sões acir ra das en tre Si tu a ção e
Opo si ção, mas logo de po is to dos sor ri em, o que não
exis te em ou tras as sem bléi as, em ou tras câ ma ras,
nem mes mo na Câ ma ra Fe de ral, la men ta vel men te. O 
alto ní vel de ex-Mi nis tros, ex-Pre si den tes da Re pú bli -
ca e, na ma i o ria, ex-Go ver na do res de Esta do, faz
com que esta Casa seja no bre. E en tre os no bres está 
V. Exª, por quem te nho gran de es ti ma e con si de ra ção. 
Os meus res pe i tos pelo seu tra ba lho, pe los qua ren ta
anos de di ca dos a uma ca u sa po lí ti ca, até mes mo
com o sa cri fí cio da sua pró pria fa mí lia. Qu e ro de i -
xar-lhe um abra ço, em nome de Bra sí lia, que o aco -
lheu, res pe i tou e, nes te mo men to de des pe di da, la -
men ta sua au sên cia que será sen ti da por to dos nós.
Pa ra béns por tudo o que V. Exª fez pelo Bra sil. Re ce -
ba o nos so abra ço, Se na dor.
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O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Lind berg.

Eu acres cen ta ria que, na ver da de, es tou nes ta
Ca pi tal, re pre sen tan do o Esta do do Acre no Se na do
Fe de ral, há qua tro le gis la tu ras, o que dá um to tal de
16 anos. Antes, po rém, fui De pu ta do Fe de ral, por
duas le gis la tu ras, o que soma ou tros oito anos; ou
seja, já te nho, pra ti ca men te, 24 anos de Bra sí lia, o
que me faz, com mu i to or gu lho, bra si li en se por ado -
ção. Mes mo na hon ro sa con di ção de re pre sen tan te
do Esta do do Acre – vou lá pe ri o di ca men te, te nho lá
mi nhas ami za des, meus ele i to res, fa mi li a res – já es -
tou aqui há mu i to tem po. Res pe i to Bra sí lia, que ro o
pro gres so des ta gran de ci da de, que con si de ro um
bom lu gar para um ho mem en ca mi nhar o fu tu ro de
seus fi lhos. Aqui, Se na dor Lind berg Cury, ain da se
des fru ta de re la ti va tran qüi li da de, di fe ren te men te de
ou tros gran des cen tros ur ba nos, como Rio de Ja ne i ro
e São Pa u lo.

Agra de ço, pe nho ra da men te, o apar te subs tan -
ci o so de V. Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Na bor Jú ni or, peço a pa la vra para um apar te.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Na bor Jú ni or, em meu nome e dos Se na do res Iris Re -
zen de e Ma u ro Mi ran da, en fim, do povo go i a no, que ro 
as so ci ar-me a to das as ho me na gens pres ta das a V.
Exª, com mu i ta jus ti ça, pe los seus re le van tes qua ren -
ta anos de tra ba lhos pres ta dos ao Bra sil e es pe ci al -
men te ao Acre. Eu que ro di zer a V. Exª que con cor do
com to dos os ora do res que me an te ce de ram. V. Exª é
um ho mem pú bli co ín te gro, pro bo, ho nes to, com pe -
ten te, in te li gen te e sem pre mu i to aten to aos pro ble -
mas que afli gem o Bra sil e o povo bra si le i ro. V. Exª
sem pre foi um dig no e hon ra do re pre sen tan te do povo 
acre a no. Te nho cer te za ab so lu ta de que, mes mo des -
pe din do-se do Se na do Fe de ral, V. Exª um dia po de rá
re tor nar a esta Casa e con ti nu ar na vida pú bli ca, por -
que o ho mem pú bli co mu i tas ve zes não tem o di re i to
de de i xar a vida pú bli ca quan do o povo re cla ma os
seus prés ti mos, o seu tra ba lho. Eu te nho cer te za de
que o povo acre a no ain da quer des fru tar da sua sa be -
do ria, da sua in te li gên cia e da sua com pe tên cia para
aju dar o seu Esta do, aju dar o seu país. Por tan to, fi -
cam aqui as ho me na gens dos Se na do res go i a nos e,
con co mi tan te men te, as ho me na gens do povo go i a no, 
que mu i to o ad mi ra. Mu i to obri ga do.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Na bor Jú ni or, con ce de-me V. Exª um apar -
te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do ago ra a pa la vra ao úl ti mo dos que es tão, com mu i -
ta hon ra para mim, par ti ci pan do des te pro nun ci a men -
to: o meu que ri do ami go, Se na dor Ju vên cio da Fon se -
ca.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Meu que ri do ami go Na bor Jú ni or, eu es ta va de lon ge
ob ser van do o dis cur so de V. Exª e as ho me na gens
que V. Exª re ce be. Eu vim ao ple ná rio para fa zer tam -
bém o meu re gis tro de re co nhe ci men to, emo ci o nal
até, por ter, nos qua tro anos que es tou no Se na do Fe -
de ral, con vi vi do V. Exª, fi gu ra ím par no Se na do Fe de -
ral, mem bro do meu Par ti do, ho mem de di ca do e cul to, 
com gran de fo lha de ser vi ços pres ta dos ao seu Esta -
do e ao Bra sil. O nos so Par ti do, com a sua au sên cia, a 
par tir de 1º de ja ne i ro, terá uma la cu na mu i to gran de.
V. Exª hoje exer ce a Vice-Li de ran ça do PMDB nes ta
Casa, jun to co mi go, li de ra do por Re nan Ca lhe i ros. O
seu exem plo de tra ba lho, de fé, de de ter mi na ção no
cum pri men to das ta re fas, de i xa para nós uma li ção
mu i to gran de de de di ca ção. Isso na tu ral men te é fru to
de toda a sua ex pe riên cia de di ca da ao Acre em toda a 
sua vida, seja como De pu ta do Esta du al, seja como
Se cre tá rio de Fa zen da, seja como Go ver na dor, seja
como Se na dor da Re pú bli ca por duas ve zes. Pen so
que é uma his tó ria gran de e mu i to rica. V. Exª fi que
cer to de que os bons ho mens não pas sam; os bons
ho mens que tra ba lha ram, como V. Exª, na tu ral men te
so bre vi vem a to das as tem pes ta des. Te mos cer te za
de que V. Exª mu i to em bre ve es ta rá de sem pe nhan do
uma ta re fa im por tan te em fa vor do Bra sil, em fa vor do
seu Esta do. É o que es pe ra mos. Fi cam aqui as mi -
nhas ho me na gens pes so a is a V. Exª não só por esse
gran de ser vi ço que V. Exª pres tou ao Bra sil, mas tam -
bém por essa cos tu ra pes so al de uma ami za de tão
for te, de um re co nhe ci men to tão gran de, o que fez
com que nós nos li gás se mos um pou co pelo co ra ção
nes se tra ba lho ma ra vi lho so em fa vor da pá tria bra si -
le i ra. Que Deus con ti nue pro te gen do V. Exª.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Sr. Pre si den te, de se jo con clu ir o meu pro nun ci a -
men to, agra de cen do, ini ci al men te, a be ne vo lên cia de
V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que pre si de os
tra ba lhos da Casa nes ta ma nhã de quin ta-fe i ra, 12 de
de zem bro de 2002. Não fora a con des cen dên cia de V. 
Exª, eu não te ria tido a pos si bi li da de de re ce ber as
ma ni fes ta ções, tão ca lo ro sas, que os no bres Co le gas 
aca bam de tri bu tar-me. Ca tor ze Se na do res me apar -
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te a ram, di ri gi ram-me pa la vras ca ri nho sas, que re fle -
tem um au tên ti co sen ti men to de ami za de, e, so bre tu -
do, ex pres sam o tes te mu nho do que foi a mi nha de di -
ca ção a esta Casa e à vida pú bli ca bra si le i ra.

Qu e ro agra de cer, pe nho ra da men te, a to dos os
que ti ve ram par ti ci pa ção nes te meu mo des to pro nun -
ci a men to, nes ta des pe di da que es tou fa zen do, cum -
prin do o de ver de vir à tri bu na do Se na do Fe de ral, de -
po is de cum prir 40 anos de man da to, para ex ter nar
aqui, de ma ne i ra ca te gó ri ca, os mais sin ce ros e co -
mo vi dos agra de ci men tos a to dos os co le gas que me
hon ra ram com a sua ami za de e com o seu apo io.

Agra de ço, so bre tu do, Sr. Pre si den te, ao povo
acre a no, ao povo da mi nha ter ra, ao povo do meu pe -
que ni no Mu ni cí pio de Ta ra u a cá, no vale do Ju ruá,
onde nas ci, no se rin gal cha ma do Arió po lis – de onde
saí para a ci da de ain da ado les cen te, me ni no fi lho de
fa mí lia po bre, que só veio ex pe ri men tar cal çar sa pa to
aos sete anos de ida de. Nun ca re ce bi pre sen te de Pa -
pai Noel, nem eu nem meus ir mãos, por que mi nha fa -
mí lia era po bre, meus pais não po di am dar pre sen tes
es pe ci a is, no Na tal. Mas, gra ças a Deus, meu pai e
mi nha mãe, logo que me lho ra ram um pou co de si tu a -
ção, man da ram-nos es tu dar em Ma na us; de po is, toda 
a fa mí lia para lá se trans fe riu, mu dan do-se, mais tar -
de, para For ta le za. Pos te ri or men te, al guns ir mãos fo -
ram para o Rio de Ja ne i ro e ou tros para Bra sí lia.

Mi nha vol ta para o Acre acon te ceu em 1960,
quan do fui tra ba lhar na fir ma do meu so gro, na épo ca
um dos ma i o res em pre sá ri os do Mu ni cí pio de Ta ra u a -
cá. Foi quan do o Acre, an tes Ter ri tó rio Fe de ral, viu-se
ele va do à ca te go ria de Esta do, em 15 de ju nho de
1962, por meio da Lei nº 4.070, san ci o na da pelo sa u -
do so Pre si den te João Gou lart e pelo en tão Pri me i -
ro-Mi nis tro Tan cre do Ne ves.

Con vo ca das ele i ções para o dia 3 de ou tu bro,
eu não pre ten dia dis pu tá-las. Mas os meus com pa -
nhe i ros do Mu ni cí pio de Ta ra u a cá lan ça ram a mi nha
can di da tu ra, e fui ele i to De pu ta do Esta du al Cons ti tu -
in te – dan do iní cio à mi nha vida pú bli ca, que hoje en -
cer ro, na tri bu na des ta Casa.

Por tan to, que ro con sig nar os meus agra de ci -
men tos a to dos aque les que me hon ra ram, mais uma
vez, com seus apar tes, bem como aos que, hoje, não
ti ve ram a opor tu ni da de de fazê-lo. De i xo pa ten te a do,
mais uma vez, da tri bu na da Casa, o meu re co nhe ci -
men to ao povo da mi nha ter ra, ao povo acre a no. 

Não saio da qui der ro ta do. Saio vi to ri o so, por -
que, afi nal de con tas, cum pri 40 anos inin ter rup tos de
man da tos, con fe ri dos pelo povo da mi nha ter ra em
ele i ções li vres, di re tas. Ve nho de uma der ro ta, mas
qua se to dos os ho mens pú bli cos pro va ram esse dis -

sa bor, al gum dia, em suas vi das. Isso é ape nas um
aci den te que acon te ce na vida de cada um de nós.

Ao con clu ir, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, de i xo, como úl ti ma pa la vra para os Ana is do Se -
na do Fe de ral, meus agra de ci men tos a to dos os
acre a nos, es pe ci al men te ao povo do meu Mu ni cí pio
de Ta ra u a cá.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Na bor Jú ni or,
o Sr. Ma gui to Vi le la 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) –
Se na dor Na bor Jú ni or, a Pre si dên cia quer se jun tar
às ho me na gens pres ta das a V. Exª, re gis tran do a
imen sa sa tis fa ção de ter pre sen ci a do as inú me ras ho -
me na gens pres ta das pe los Srs. Se na do res, com as
qua is a Mesa se as so cia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor) – Sr. Pre si den te e no bres co le gas, pro cu ro fa zer
meu pro nun ci a men to da qui mes mo, de onde es tou –
ali nha vei umas cin co la u das para de i xar con sig na das
nos Ana is des ta Casa – e as sim pro ce do para não
rou bar mu i to tem po, uma vez que vá ri os co le gas es -
tão ins cri tos para se des pe di rem na data de hoje, e
es tou lis ta do en tre eles. É por isso que, hu mil de men -
te, faço aqui a le i tu ra de al guns tó pi cos que ano tei.

A par tir da pró xi ma le gis la tu ra, es ta rei tri lhan do
ou tros ca mi nhos, au sen te, por tan to, das li des do Se -
na do. De i xo pen den tes al gu mas ma té ri as que re pu to
de gran de in te res se do meu Esta do e da sua gen te,
qui çá mes mo do Bra sil como um todo, e cito-as ago ra, 
da for ma mais re su mi da pos sí vel: Pro je to de Re so lu -
ção do Se na do 067, de 1996, que per mi te a uti li za ção 
da cota grá fi ca de Se na dor na im pres são de obras de
cu nho his tó ri co e/ou cul tu ral, de for ma a pre ser var e
va lo ri zar a me mó ria e a cul tu ra re gi o nal; Pro je to de
Lei do Se na do nº 014/2000, que tive a hon ra de apre -
sen tar, que trans for ma o Fun do Espe ci al para Ca la -
mi da des Pú bli cas (FUNCAP) em Fun do Espe ci al
para Ca la mi da des Pú bli cas e De fe sa Ci vil
(FUNCADEF). Esse pro je to tra mi ta na Casa e apre -
sen ta uma pre o cu pa ção em re la ção às ca la mi da des
que soem acon te cer no Bra sil, como es ta mos a vi ver
ago ra em Angra dos Reis, e que po dem ocor rer em
todo o ter ri tó rio na ci o nal. Sen ti tais pro ble mas na pró -
pria car ne, quan do Go ver na dor, em San ta Ca ta ri na,
ao ser mos sur pre en di dos com tais ca la mi da des. As
de fe sas ci vis não es tão es tru tu ra das com re cur sos
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para aten der as co mu ni da des. Os dois pro je tos que
apre sen tei a esta Casa vi sam pre pa rar um fun do de
de fe sa ci vil para o Bra sil in te i ro, o Fun do de De fe sa
Ci vil Na ci o nal, que des ti na re cur sos do pró prio fun do
e tam bém do Impos to de Ren da da Pes soa Ju rí di ca e
da Pes soa Fí si ca para essa fi na li da de. E como iam se
dis tri bu ir es ses re cur sos? Um ter ço fi ca ria com o Fun -
do de De fe sa Ci vil Na ci o nal, o ou tro ter ço às de fe sas
ci vis dos Esta dos cor res pon den tes, e o úl ti mo, para
com ple tar o in te i ro, nas de fe sas ci vis dos Mu ni cí pi os,
por todo o ter ri tó rio na ci o nal. Assim, numa emer gên -
cia, as de fe sas ci vis dos Mu ni cí pi os já con ta ri am com
al gu ma co i sa para pres tar so cor ro. Se não hou ver
con di ções, como no caso de Angra dos Reis, pe di rá
so cor ro à De fe sa Ci vil es ta du al, que tam bém terá um
fun do à dis po si ção. Em caso de ne ces si da de, será
aci o na da a De fe sa Ci vil na ci o nal. Mu i tas ve zes a ca -
tás tro fe ou emer gên cia tem um re sul ta do re gi o nal.
Nes se caso, a De fe sa Ci vil na ci o nal es ta rá pre pa ra da. 
Atu al men te, quan do ocor re uma emer gên cia, e como
não há re cur sos para a De fe sa Ci vil na ci o nal, nem
para a mu ni ci pal ou es ta du al, a sa í da é edi tar uma
me di da pro vi só ria. São ne ces sá ri os seis me ses ou
mais até que o pon ti lhão, o pos to de sa ú de ou a es co -
la que ca í ram ou a água le vou se jam re cons tru í dos.
Essa é a pro pos ta que tra mi ta. De i xo aqui um ape lo
aos co le gas que per ma ne ce rão na Casa e aos que
che gam para que dêem con ti nu i da de à ma té ria. De -
ve mos ser mais pre vi den tes com re la ção a emer gên -
ci as no País, tais como en chen tes, ven da va is.

Faço tam bém uma pe que na re fe rên cia ao Pro je -
to de Lei do Se na do nº 203, de 2000, que de no mi nei
Pas sa por te Uni ver si tá rio, o qual per mi te a uti li za ção
do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço do pró -
prio es tu dan te ou de seus res pon sá ve is, tan to no fi -
nan ci a men to di re to das des pe sas de en si no quan to
na ofer ta e ga ran ti as ao FIES ou a qua is quer ou tras
mo da li da des de fi nan ci a men to. A pro pos ta visa a uti li -
za ção pelo es tu dan te de re cur sos do Fun do de Ga -
ran tia, de seus pais ou dele mes mo, para fi nan ci ar os
seus es tu dos. Hoje, no Bra sil, é per mi ti do usar re cur -
sos do Fun do de Ga ran tia para se in ves tir na Bol sa de 
Va lo res, para com prar ações do Ban co do Bra sil, da
Vale do Rio Doce, da Pe tro bras. Então, por que não in -
ves tir no pró prio co nhe ci men to, que en ten de mos é de 
fun da men tal im por tân cia? Essa pro pos ta tra mi ta nes -
ta Casa, e es pe ro que te nha con ti nu i da de.

Sr. Pre si den te, faço tam bém uma re fe rên cia ao
PLS nº 209/2002, que dis põe so bre a de sig na ção ge -
né ri ca ou se gun do o prin cí pio ati vo de me di ca men tos
ve te ri ná ri os, para que se ba ra te ie o seu cus to. Hoje já
te mos – e é uma con quis ta – os me di ca men tos ge né -

ri cos para as pes so as. A pro pos ta que apre sen tei ao
Se na do e que aqui tra mi ta é que tam bém se es ten da
o ge né ri co para pro du tos mé di co-ve te ri ná ri os, para
que os va lo res agre ga dos à ques tão eco nô mi ca tam -
bém pos sam ter ma i or par ti ci pa ção. Hoje, exis tem os
car téis nes se cam po, e isso en ca re ce, mu i tas ve zes,
a aqui si ção de pro du tos ve te ri ná ri os.

Nun ca será de ma is pe dir o in te gra do apo io dos
no bres co le gas, tan to os que per ma ne cem quan to
aque les que vi rão, a par tir de fe ve re i ro pró xi mo, às
pro po si ções aci ma, no sen ti do de que as mes mas se
con ver tam, o quan to an tes, em leis, para que cum -
pram os fins a que se des ti nam.

Des ses oito anos de con vi vên cia nes ta Casa,
mu i to hei de le var em meu baú de lem bran ças, a co -
me çar pela sa dia e en ri que ce do ra con vi vên cia com
meus pa res, mu i tos de les ad ver sá ri os no cam po das
idéi as, mas to dos, sem ex ce ção, ir mãos na de fe sa
dos in te res ses ma i o res do nos so País. Pri vo-me de ci -
tar no mes, para evi tar o ris co de omi tir al guns de les.

Fo ram, Sr. Pre si den te e pre za dos Co le gas, oito
anos de apren di za do de ci vis mo, de des pren di men to
e, em que pe sem as di ver gên ci as, de res pe i to a to dos
e a cada um dos meus Pa res, a quem, sem te mor de
er rar e sem ex ce ção, cha mo e pre ten do con ti nu ar
cha man do de ami go.

Alguns de les, cum prin do a lei da vida, mi gra ram
para a di men são di ver sa da nos sa atu al. Re ve ren te -
men te, levo-os no pe i to, es pe ran do que um dia en -
con tre mo-nos e pos sa mos de novo con vi ver em ou -
tras pla gas, em ou tro pla no que não o ter re no.

Mu i to gran de, enor me é o Se na do. O que o faz
as sim tão imen so?

Com cer te za, a res pos ta não se tra du zi ria em
nú me ros, ap tos es tes a quan ti fi car, ja ma is a qua li fi car. 
Par te dela re si de na nos sa ca mi nha da, que, ini ci an -
do-se no cur to pe río do im pe ri al, viu nas cer a Re pú bli -
ca, acom pa nhou-lhe os pri me i ros pas sos e foi, des de
en tão, par te subs tan ti va da his tó ria pá tria, so fren do
to das com es sas suas do res e tam bém co mun gan do
de cada uma das suas gló ri as.

Te mos sido, ao lon go des ses qua se 180 anos de 
vida ins ti tu ci o nal, um mis to de ava lis ta, ama-seca e
pai da Fe de ra ção. Mu i tas ve zes, ser vi mos de bode
ex pi a tó rio das ma ze las na ci o na is, isso por uma ra zão
me di a na men te cla ra: ne nhu ma ins ti tu i ção, hoje ou
em qual quer tem po de nos so pas sa do, se apre sen ta
de for ma tão cris ta li na e trans pa ren te aos seus jul ga -
do res, se jam eles mais ou me nos le gí ti mos.

Há cor rup ção no seio do Po der Exe cu ti vo? Mu i -
ta vez, o povo, e mes mo os ór gãos de im pren sa re co -
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nhe cem e ca lam, ou fa lam de bil men te, em to tal des -
pro por ção à gra vi da de dos fa tos.

É o Ju di ciá rio ou, an tes, par te dele que se de i xa, 
por ve zes, cor rom per? Ma i or ain da é o si lên cio, como
se a so ci e da de bra si le i ra não se atre ves se a acu sar
as ins ti tu i ções que têm o po der de jul gá-la e im por-lhe 
san ções.

Qu an to ao Po der Le gis la ti vo em ge ral, e ao Se -
na do em par ti cu lar, a re a ção po pu lar é ra di cal men te
ou tra. Se pe ca mos – e quem não peca, ain da que
even tu al men te –, a co bran ça vem a jato, não mais a
ca va lo, já que tal meio de trans por te de i xou de aten -
der à di nâ mi ca dos no vos tem pos. Se, por ou tro lado,
quem peca é o Po der vi zi nho, ha ve mos sem pre de
par ti lhar a cul pa: o ex ces so ou a fal ta de leis, ou a sua
ina de qua ção é tam bém res pon sá vel, à luz da opi nião
pú bli ca, por “este es ta do de co i sas”.

Na ver da de, a pre va ri ca ção sem ma i o res con se -
qüên ci as de cor re de cos tu mes her da dos do co lo ni za -
dor luso e do for ma lis mo e sua or dem ju rí di ca que tem 
ori gem no Di re i to Ro ma no, re su mi do no afo ris mo:
nul la cri me nul la pen na sine le gis. Prin cí pio esse
re tra ta do fi el men te no in ci so XXXIX do art. 5º da nos -
sa Cons ti tu i ção, que reza: “Não há cri me sem lei an te -
ri or que o de fi na, nem pena sem pré via co mi na ção le -
gal”.

Be ne fi cia-se dis so o pre va ri ca dor, ao em pre gar
sua cri a ti vi da de e ta len to em ca mi nhar pe los cla ros
da le gis la ção, o que nos trans for ma, a nós le gis la do -
res, em pe re nes “ta pa do res de bu ra cos” e, ao mes mo
tem po, em eter nos réus sem cul pa.

Lem bre mo-nos de que não ape nas na lei dos
ho mens a es tri ta ob ser vân cia da le tra pode ser per ni -
ci o sa. Res sal ta, no Novo Tes ta men to, a li ção do
Após to lo Pa u lo – Car ta aos Ro ma nos, ca pí tu los VII e
VIII: sua sín te se nos diz que “Enquan to a le tra mata, o 
es pí ri to vi vi fi ca”. 

Pu des se o nos so Ju di ciá rio se guir o exem plo de 
vá ri os de seus mem bros, ca pa zes de apli car a Lei em
seu es pí ri to, não ape nas na sua le tra, e te ría mos mais 
jus ti ça e, ao mes mo tem po, me nos im pu ni da de. E a
Câ ma ra se ria me nos con de na da, e o Se na do me nos
cru ci fi ca do. 

É as sim que, ao lon go de pra ti ca men te dois sé -
cu los, a tudo te mos ar ros ta do. Pa ga mos, qua se sem -
pre, al tos pre ços por essa re sis tên cia, como acon te -
ceu re cen te men te, quan do ti ve mos que cor tar na pró -
pria car ne. 

E quan to às crí ti cas? Embo ra te nham ama i na -
do, elas de modo al gum ces sa ram. Esque cem os do -
nos das mais afi a das lín guas que o Le gis la ti vo, as sim

como os ou tros dois Po de res da Re pú bli ca, é for ma do 
de bra si le i ros. É, por tan to, a cara do País. Se fos se di -
fe ren te não se ria le gí ti mo, nem au tên ti co. 

Re cor ro, nes te par ti cu lar, a uma li ção an ti ga, se -
gun da a qual ne nhum go ver no foi ou será, em qual -
quer tem po, me lhor do que o povo que o ins ti tui. O au -
tor se re fe re, é cla ro, ao go ver no como um todo, não
ape nas a um de seus Po de res. Mais ve lha ain da, e
ba se a da por cer to em prin cí pio idên ti co, é a vi são do
fi ló so fo gre go Aris tó te les, que, há 2.350 anos, clas si fi -
cou a De mo cra cia como “for ma im pu ra” de go ver no,
ao lado da oli gar quia. 

Em con tra par ti da, lem bre mo-nos de que so mos
as sim co bra dos, por tudo e por to dos, exa ta men te
por que ne nhu ma ins ti tu i ção en car na, como a nos sa,
os ide a is, an se i os e es pe ran ças do povo bra si le i ro. De 
nin guém se es pe ra, tan to quan to do Le gis la ti vo, a
cons tru ção de um ama nhã me lhor do que o hoje.
Essa, ca ros co le gas, a nos sa ago nia e, ao mes mo
tem po, o nos so êx ta se: se guir em fren te, ca mi nhar
sem pre, sem ja ma is atin gir um pon to de ter mi na do,
como al guém con de na do a per se guir ho ri zon tes.

De i xo mar ca do que apren di, nes te tem po, a es ti -
mar e a res pe i tar os ser vi do res do Se na do Fe de ral,
de to dos os es ca lões e das di ver sas for ma ções pro -
fis si o na is. Sem o seu pre pa ro e de di ca ção, es tou cer -
to de que meu man da to fa tal men te se frus tra ria. Levo
co mi go a con vic ção de que, com fun ci o ná ri os do na i -
pe que con se guiu aglu ti nar, tre i nar e de sen vol ver,
esta Casa om bre ia, em efi ciên cia, com qual quer Le -
gis la ti vo des te pla ne ta. Qu e ro, pois, nes te mo men to,
agra de cer-lhes o am pa ro que, de sua par te, ja ma is
me fal tou, e que foi de ci si vo para o cum pri men to de
mi nha mis são cons ti tu ci o nal.

Te nho que re gis trar, nes ta hora, o meu pes so al
agra de ci men to a mi nha fa mí lia: Em pri me i ro lu gar à
Ivo ne, ami ga e com pa nhe i ra de to das as ho ras, de
quem ja ma is ouvi um “não”, um “tal vez”, um “de pen -
de”. A meus fi lhos Jo sa i ne, Jan drey e Ja ni a ra, a
quem, mu i tas ve zes, em fun ção das cor re ri as da po lí -
ti ca, pri vei da mi nha pre sen ça fí si ca, nun ca do meu
amor e dos meus cu i da dos de pai. A eles, bem como
aos de ma is fa mi li a res, o meu mu i to obri ga do pela
com pre en são e pelo apo io, sem os qua is não te ria
che ga do aon de che guei.

Agra de ço, ain da, aos ami gos, afor tu na da men te
mu i tos; aos cor re li gi o ná ri os e con se lhe i ros, cujo apo -
io e, por ve zes, crí ti ca cons tru ti va me gui a ram pelo
bom ca mi nho.

Aos co le gas que, aqui, per ma ne cem, e aos que
vêm che gan do, o meu abra ço e os vo tos do mais ple -
no êxi to.
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Levo sa u da des e, ao mes mo tem po, a con for ta -
do ra cer te za de que, nes te pe río do, dei o me lhor de
mim mes mo, com o ob je ti vo de bem re pre sen tar San -
ta Ca ta ri na, de cum prir a con ten to a ta re fa que me foi
con fe ri da. Se mais não fiz, peço que se leve o que fal -
tou à con ta das cir cuns tân ci as ou de mi nhas li mi ta -
ções pes so a is, nun ca à fal ta de em pe nho ou de di ca -
ção. 

Se jam mi nhas úl ti mas pa la vras, pre za dos co le -
gas, uma pro fis são de fé nos des ti nos de nos sa Pá tria,
sem pre com o apo io in con di ci o nal des ta Casa, não ao
go ver nan te de plan tão, mas sim aos su pe ri o res in te res -
ses do nos so que ri do País e do povo bra si le i ro.

Man da tos pas sam e con ti nu am pas san do. O
Bra sil e o Se na do, es tes per ma ne cem.

Que Deus nos aben çoe a to dos!
Gos ta ria tam bém, an tes de fi na li zar, Sr. Pre si -

den te, no bres Co le gas, de de i xar aqui re gis tra da
Uma Pa la vra Ami ga que es tou en ca mi nhan do aos
ami gos, aos com pa nhe i ros, às pes so as que me de -
ram alen to ao lon go de mi nha vida pú bli ca, ao lon go
dos 30 anos de man da to que tive a hon ra de exer cer.

Ao tér mi no des ta le gis la tu ra, ve nho re gis trar
meus agra de ci men tos a você e aos seus fa mi li a res,
pelo apo io e con fi an ça em mim de po si ta dos du ran te o 
exer cí cio de meu man da to no Se na do Fe de ral.

Espe ro que, na con di ção de Se na dor da Re pú -
bli ca que você me con fe riu e que está che gan do ao
fim, eu te nha con se gui do, de al gu ma for ma, con tri bu ir 
na pre pa ra ção do ca mi nho que nos há de le var ao
sta tus de “ci da dãos do mun do”, con di ção essa im -
pres cin dí vel para bem vi ver mos nes te ter ce i ro mi lê nio 
de glo ba li za ção em to dos os sen ti dos.

Por fim, de se jo co lo car-me às suas or dens,
onde quer que os des ti nos da po lí ti ca me po si ci o nem.

Re ce ba, de mi nha par te e da Ivo ne, um abra ço e 
os vo tos de Fe liz Na tal e mu i tas ale gri as em 2003.

São es sas as pon de ra ções que faço, en quan to
pro cu ro des ta car a ami za de que te nho pe los Co le gas.

Peço es cu sas ao Pre si den te. Para não de mo rar, 
não fui à tri bu na; fa lei da ban ca da, aqui da pla ní cie.
Mas não po de ria de i xar de fa zer este re gis tro, de de i -
xar con sig na das, nos Ana is da Casa, mi nhas con si -
de ra ções so bre es ses 30 anos de man da to, os ves ti -
bu la res das ur nas por que pas sei, meu in gres so, aos
20 anos de ida de, na Câ ma ra de Ve re a do res de Mo -
de lo, no oes te ca ta ri nen se, qua se fron te i ra com a
Argen ti na – por si nal, eu ia a ca va lo na que le tem po.
Con ti nuo vo tan do no que ri do Mu ni cí pio de Mo de lo,
tão pe que ni no, que até pa re ce a pe que na Be lém de

Judá; não mu dei meu tí tu lo de ele i tor, em bo ra re si da e 
exer ça fun ções na Ca pi tal do Esta do.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Eu es ta va en cer ran do meu dis cur so, mas ouço V. Exª, 
Se na dor Arlin do Por to, com mu i ta hon ra. Ape nas
peço que seja bre ve, pois não que ro rou bar o tem po
de nin guém.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, gos ta ria de sa u dar V. Exª de ma ne i ra
mu i to rá pi da e bus can do cum prir o nos so Re gi men to,
não sem res sal tar a ami za de que nos une du ran tes
es ses anos; o tra ba lho que V. Exª de sem pe nhou em
San ta Ca ta ri na; as ve zes em que, jun tos, es ti ve mos
na que le Esta do, ob ser van do o pres tí gio, a de di ca ção, 
o es for ço e o de no do de V. Exª em prol do Esta do.
Cum pri men to V. Exª por sua pre sen ça cons tan te nas
co mis sões, re la tan do pro je tos im por tan tes, po lê mi -
cos, sem pre com co ra gem, de ter mi na ção e mu i ta fir -
me za; e, no ple ná rio, da mes ma for ma: cor di al, mas
fir me nas suas po si ções, in de pen den te, par ti dá rio,
mas, so bre tu do, pre o cu pa do com a Na ção bra si le i ra.
Re ce ba os meus cum pri men tos, o voto de mu i to su -
ces so. Que pos sa V. Exª, ao lon go da vida, con ti nu ar
me re cen do do povo ca ta ri nen se o res pe i to que lhe foi
des ti na do du ran te sua vida pú bli ca.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Mu i to obri ga do, meu caro ami go, co le ga e Mi nis tro da
Agri cul tu ra, Arlin do Por to.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Se na dor Lind berg Cury, pois não.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, es ti ve em San ta Ca ta ri na na se ma na
pas sa da e pude sen tir a ad mi ra ção que aque le povo
tem por V. Exª, pelo tra ba lho que tem de sen vol vi do,
por seus 30 anos de car re i ra. Hoje, V. Exª faz uma
des pe di da mu i to mo des ta; não quis as so mar à tri bu -
na,  em bo ra da qui eu o te nha so li ci ta do. Des pe de-se
mo des ta men te, mas de i xa um tra ba lho mu i to im por -
tan te para seu Esta do. V. Exª é jo vem, e acre di to que
em bre ve es ta rá de vol ta ao Se na do ou, quem sabe, à
Pre fe i tu ra de Flo ri a nó po lis ou à Câ ma ra dos De pu ta -
dos, já que exer ceu um man da to com toda a de di ca -
ção, pro ve i to so não ape nas para San ta Ca ta ri na, mas 
para todo o Bra sil, de uma ma ne i ra mu i to cor di al, se -
gu ra, fir me, com idéi as fan tás ti cas, bri lhan tes – algo
que sen ti mos nes se pou co tem po que aqui per ma ne -
ce mos. Agra de ço, pes so al men te, a co ra gem de V. Exª 
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nas ba ta lhas que en fren ta mos con tra mul ti na ci o na is
que es tão mas sa cran do as em pre sas bra si le i ras. V.
Exª le van tou-se co nos co, deu-nos apo io. É di fí cil. A
em pre sa bra si le i ra está sen do mu i to sa cri fi ca da pe los 
con tra tos de ade são. Fi ze mos esse tra ba lho, e, em
mo men to al gum, V. Exª fu giu ao apar te, na luta con tra
o McDo nald’s – que já está re sol ven do os pro ble mas
com seus for ne ce do res e fran que a dos –, a Ford e de -
ma is mon ta do ras do País. Veja a atu a ção fir me e tam -
bém se gu ra de V. Exª quan do nos de ba te mos con tra a 
Ambev, que jun ta as três ma i o res mar cas de cer ve ja
e, de ma ne i ra tão drás ti ca, oca si o nou a de sa ti va ção
de cer ca de 35 mil dis tri bu i do res an ti gos. Por tudo
isso que V. Exª fez, pela co ra gem, de no do e de di ca -
ção, de i xo meu abra ço fra ter nal, di zen do que esta
Casa deve mu i to a V. Exª por seu tra ba lho. Pa ra béns!
V. Exª sai do Se na do de ca be ça le van ta da, com a
cons ciên cia tran qüi la do de ver cum pri do.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Lind berg Cury. Fico gra to a
V. Exª. 

Vejo que al guns Se na do res de se jam apar te ar,
mas faço de con ta que re ce bi os apar tes, por que não
que ro ul tra pas sar o meu tem po e avan çar no tem po
da Ordem do Dia. Já con si de ro como re ce bi dos os
apar tes dos Se na do res Chi co Sar to ri e Val mir Ama -
ral, a quem vou abra çar.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, por uma ques tão de jus ti ça, está ali o
Se na dor Pe dro Si mon, que foi um dos pri me i ros a le -
van tar o mi cro fo ne. S. Exª po de ria fa lar em nome de
to dos. Essa é a su ges tão que faço.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Per mi te V. Exª, Sr. Pre si den te? (Pa u sa.)

Ouço o Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Meu que ri do 

Se na dor, é um mo men to mu i to emo ti vo este que es ta -
mos vi ven do. E con fes so a V. Exª que não gos ta ria de
es tar fa lan do ago ra. Co nhe ço V. Exª há tan to tem po,
há tan tos anos. Co nhe ço a vida de V. Exª des de o iní -
cio, sua luta pes so al, sua ca pa ci da de e  com pe tên cia;
V. Exª, a su bir, a en vol ver-se, ape sar das di fi cul da des.
Ace i tou um man da to de Ve re a dor e, mon ta do a ca va -
lo, saía lá do seu re can to para cum pri-lo. V. Exª é um
ho mem que é aqui lo que te mos de mais puro, de mais 
dig no na po lí ti ca bra si le i ra. Nós, do Rio Gran de do
Sul, te mos or gu lho, por que V. Exª – as sim como Lula,
de Per nam bu co – foi um re ti ran te que saiu do Rio
Gran de com  sua fa mí lia e foi para San ta Ca ta ri na le -
var o de sen vol vi men to, o pro gres so. Mas V. Exª, nos
mo men tos mais di fí ce is da po lí ti ca bra si le i ra, es te ve
pre sen te. Na hora de or ga ni zar o nos so ve lho MDB,
na hora em que as co i sas eram qua se im pos sí ve is;

quan do San ta Ca ta ri na era um Esta do di vi di do en tre
gran des li de ran ças, e não ha via vez para che gar mos
lá, V. Exª foi um dos pri me i ros a di zer “pre sen te”, a se
co lo car à fren te do nos so ve lho e que ri do MDB. Lu tou, 
pas so a pas so, num par ti do pra ti ca men te ine xis ten te.
Qu an do me nos se es pe ra va, Pe dro Ivo e V. Exª es ta -
vam no Go ver no do Esta do. Qu an do V. Exª as su miu e
Go ver nou San ta Ca ta ri na, im pôs, com ca pa ci da de,
um rit mo de tra ba lho iden ti fi ca do com o povo, da sua
ma ne i ra sim ples, que até hoje é lem bra do. V. Exª foi o
gran de Lí der do MDB no sul do Bra sil. V. Exª tem uma
bi o gra fia de ca pa ci da de e de hon ra dez, e eu me emo -
ci o no ao lem brar dis so. Para ser gran de, cres cer,
avan çar e ter uma bi o gra fia res pon sá vel, o po lí ti co
tem que co nhe cer a der ro ta. O mun do mos tra isso. É o 
caso de Abra ham Lin coln, Chur chill, Char les De Ga -
ul le e Fran ço is Mit te rand. Só os que co nhe ce ram a
der ro ta ti ve ram, de po is, as con di ções de en ten der os
lou ros da vi tó ria, sem de i xá-los su bir à ca be ça, per -
ma ne cen do na sua fi de li da de. Não com pre en de mos
como ga nha mos a ele i ção para Go ver na dor e V. Exª
não a ga nhou para o Se na do. Não há ex pli ca ção para
esse fato; o mais im por tan te ci en tis ta po lí ti co pode
ten tar ana li sá-lo, mas não há ex pli ca ção para V. Exª
não ter sido re e le i to, a não ser o des ti no, a não ser a
von ta de de Deus, o Cri a dor, a não ser as con tin gên ci -
as da vida, que de ter mi na ram que V. Exª te ria de pas -
sar por essa di fi cul da de para se re do brar – e te nho
cer te za de que se re do bra rá –, para se re tem pe rar – e 
te nho cer te za de que se re tem pe ra rá. V. Exª será o
es te io, o bra ço di re i to que aju da rá – te nho con vic ção
ab so lu ta – o Go ver no do gran de e ex tra or di ná rio com -
pa nhe i ro Luiz Hen ri que, que terá V. Exª como uma
peça mes tra, pela sua ca pa ci da de e ex pe riên cia
como ex-Go ver na dor. Te nho a con vic ção de que, da -
qui a qua tro anos, es ta re mos aqui no va men te. Falo
em meu nome – eu que sou seu ir mão –, mas falo
tam bém em nome de toda a Ban ca da do PMDB. Os
Co le gas pe di ram que nós os re pre sen tás se mos e
que eu dis ses se, em nome de to dos eles, que V. Exª
de i xa uma la cu na mu i to gran de. V. Exª é com pe ten te,
sé rio. Di zia o Dr. Ulysses Gu i ma rães, as sis tin do aos
seus co mí ci os, que a iden ti fi ca ção que V. Exª ti nha
com o povo era algo que não se con se guia en ten der.
V. Exª é com pe ten te, ca paz, dig no, tra ba lha dor, ho -
nes to, puro, au tên ti co, ami go. V. Exª é tudo o que pode 
ser um po lí ti co: pas sou por to dos os car gos, en fren tou 
tudo o que ti nha para en fren tar, mas é o mes mo ho -
mem, com a mes ma dig ni da de. De pé, V. Exª re ce be o 
nos so abra ço, re ce be a res pos ta das ur nas. Te nho
cer te za de que es sas mes mas ur nas, da qui a qua tro
anos, ha ve rão de re fa zer a jus ti ça, e V. Exª es ta rá no
con ví vio das li de ran ças po lí ti cas des te País. O meu
ca ri nho so abra ço, meu que ri do ir mão!

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Não po de ria ser me lhor. Encer ro com as pa la vras do
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meu ir mão, con se lhe i ro, meu mes tre, Se na dor Pe dro
Si mon, re pre sen tan do os co le gas Se na do res Chi co
Sar to ri, Ma gui to Vi le la, Amir Lan do, Emi lia Fer nan -
des, Luiz Pas to re, en fim, to dos os Par la men ta res.
Fico fe liz. So mos to dos ir mãos. Encer ro com a ma ni -
fes ta ção do meu pro fes sor Se na dor Pe dro Si mon,
que eu cha mo de ro cha, o nos so Pe dro, não aque le
após to lo, mas o nos so da qui, com o qual o nos so Par -
ti do sem pre se iden ti fi cou, por ser uma re sis tên cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do,
Co le gas. Va mos nos en con trar. Se não aqui, em ou -
tras li des, em ou tros mo men tos, es ta re mos jun tos,
pen san do sem pre no me lhor para nós e os nos sos ci -
da dãos bra si le i ros.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, per mi to-me di zer, em nome da
Mesa, que V. Exª se des pe de do Se na do, de i xan do
sa u da de em nos sos co ra ções. V. Exª cum priu com
sua mis são. Du ran te os oito anos do seu man da to, V.
Exª de di cou um acen dra do amor ao Bra sil, prin ci pal -
men te ao Esta do que re pre sen ta: San ta Ca ta ri na.

Como seu ami go, que ro lem brar que um dos pri -
me i ros Se na do res que co nhe ci quan do aqui che guei,
com quem con ver sei, foi jus ta men te V. Exª. Daí nas -
ceu esta gran de ami za de que nos une.

V. Exª sai des ta Casa le van do o re co nhe ci men to 
pe los re le van tes ser vi ços pres ta dos a San ta Ca ta ri na
e ao Bra sil e de i xa aqui um va zio enor me. Que V. Exª
seja mu i to fe liz!

Não es ti ve pre sen te quan do apre sen ta va o seu
dis cur so de des pe di da o ilus tre Se na dor Na bor Jú ni -
or, que, por mais de 30 anos, ser ve a vida pú bli ca, ten -
do sido Go ver na dor do Esta do do Acre. Por 16 anos,
exer ceu man da to no Se na do da Re pú bli ca. Foi com -
pa nhe i ro ines ti má vel, go zan do do ca ri nho des ta Casa 
e pres tan do tam bém re le van tes ser vi ços ao Esta do
do Acre e ao Bra sil.

Ao com pa nhe i ro Na bor Jú ni or, o abra ço da
Mesa e os vo tos de mu i tas fe li ci da des!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 723, de 2002

Nos ter mos do in ci so III do art. 336 do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro ur gên cia para

apre ci a ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 106, de
2002.

Sala das Ses sões, 12 de de zem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá, José Agri pi no, Na bar Jú ni or, Ney
Su as su na, Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia, na for -
ma do dis pos to no art. 340, II, do Re gi men to Inter no
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 74, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, combinado

com o art. 338, IV, do Regimento Interno, nos termos do 
Requerimento nº 708, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 74, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são do Pa re cer nº 1.273, de
2002, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra),
que al te ra o in ci so VII do art. 2º da Re so lu -
ção nº 39, de 2002, que “au to ri za a União a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no en tre
a Re pú bli ca Fe de ra ti va o Bra sil e o Ja pan
Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on (JBIC) no 
va lor de até no ve cen tos e um mi lhões, cen to 
e de zes se te mil e ses sen ta e seis ie nes, de
prin ci pal, des ti na da ao fi nan ci a men to de oi -
ten ta e cin co por cen to dos equi pa men tos a
se rem ad qui ri dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de
para o Pro je to He mo diá li se, no âm bi to do
Pro je to de Re for ço à Re or ga ni za ção do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de (REFORSUS)”.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das 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.)
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 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 (Ra mez Te bet) – Estan do

a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.
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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 74, de 2002, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.302, DE 2002
COMISSÃO DIRETORA

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 74, 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 74, de 2002, que “al te ra o
in ci so VII do art. 2º da Re so lu ção nº 39, de 2002, do
Se na do Fe de ral, que au to ri za a União a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on –
JBIC, no va lor de até JPY 901.117.066,00 (no ve cen tos
e um mi lhões, cen to e de zes se te mil e ses sen ta e seis 
ie nes), de prin ci pal, des ti na da ao fi nan ci a men to de
85% (oi ten ta e cin co por cen to) dos equi pa men tos a
se rem ad qui ri dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de para o
Pro je to He mo diá li se, no âm bi to do Pro je to de Re for ço 
à Re or ga ni za ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de – Re -
for sus”.

Sala de Re u niões da Co mis são,  12 de de zem -
bro de 2002. – Ma za ril do Ca val can ti – Mar lu ce Pin -
to – Ante ro Paes de Bar ros – Car los Wil son. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.302, DE 2002.

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 74, 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 a União a con tra tar ope ra -
ção de cré di to ex ter no en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ja pan Bank for
Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC, no va -
lor de até JPY 901.117.066,00 (no ve cen -
tos e um mi lhões, cen to e de zes se te mil
e ses sen ta e seis ie nes), de prin ci pal,
des ti na da ao fi nan ci a men to de 85% (oi -
ten ta e cin co por cen to) dos equi pa men -
tos a se rem ad qui ri dos pelo Mi nis té rio da 
Sa ú de para o Pro je to He mo diá li se, no
âm bi to do Pro je to de Re for ço à Re or ga ni -
za ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de – RE -
FOR SUS.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O in ci so VII do art. 2º da Re so lu ção nº 39,

de 2002, do Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
VII – des pe sas ge ra is: li mi ta das a JPY

4.000.000,00 (qua tro mi lhões de ie nes), pa -
gá ve is me di an te com pro va ção;

...................................................” (NR)
Art. 2º  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 de 540 (qui nhen tos e
qua ren ta) dias, a con tar de sua pu bli ca ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do Re gi men to

Inter no, nos ter mos do Re que ri men to
nº 713, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 80, de 2002 (nº
2.173/99, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre as em pre sas de as se io e con ser va -
ção, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nº 1.195, de
2002, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor ad hoc: Se na dor Ge ral do Althoff, e
nº 1.196, de 2002, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se na dor
Gil ber to Mes tri nho.

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.
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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 57, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do Re gi men to

Inter no, nos ter mos do Re que ri men to 
nº 719, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 57, de 2001, de au to ria da
Se na do ra Ma ri na Sil va, que cria a Co mis são 
Per ma nen te de Le gis la ção Par ti ci pa ti va no
Se na do Fe de ral, ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 1.300, 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 Osmar Dias, fa vo rá vel; e

– 1.300-A, de 2002, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão, fa vo rá -
vel, com as Emen das nºs 1 a 5-CDIR.

Discussão, em conjunto, do projeto e das
emendas. (Pausa.)

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 das emen -
das.

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 vo ta ção, em glo bo, das emen das,

que têm pa re cer fa vo rá vel.
Em vo ta ção as Emen das de nº s 1 a 5.
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.)
Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do

a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

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 57, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.303, DE 2002
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 57, de 2001.

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 57, de 2001, que cria a Co mis -
são Per ma nen te de Le gis la ção Par ti ci pa ti va do Se na do
Fe de ral, con so li dan do as Emen das nºs 1 a 5, da Co mis -
são Di re to ra, apro va das pelo Ple ná rio, e pro ce den do
ade qua ção re da ci o nal no art. 102-D do Re gi men to Inter -
no para ex clu ir a re mis são ao § 2º do art. 77.

Sala de Re u niões da Co mis são, 12 de de zem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet –  Mo za ril do Ca val can ti  
– Mar lu ce Pin to  – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 1.303, DE 2002

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 57, de 2001.

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

Cria a Co mis são Per ma nen te de Le -
gis la ção Par ti ci pa ti va do Se na do Fe de ral.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 72 e 77 do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 72 ..................................................
..............................................................
IV–B – Co mis são de Le gis la ção Par ti -

ci pa ti va – CLP; .................................... (NR)

“Art. 77 ..................................................
..............................................................
IV–B – Co mis são de Le gis la ção Par ti -

ci pa ti va – CLP, 19; .......................................
§ 2º Res sal va da a par ti ci pa ção na

Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le e na
Co mis são de Le gis la ção Par ti ci pa ti va,
cada Se na dor so men te po de rá in te grar
duas co mis sões como ti tu lar e duas como
su plen te.” (NR)

Art. 2º O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art.
102-E:

“Art. 102-E. A Co mis são de Le gis la ção 
Par ti ci pa ti va com pe te opi nar so bre:
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I – su ges tões le gis la ti vas apre sen ta das
por as so ci a ções e ór gãos de clas se, sin di ca -
tos e en ti da des or ga ni za das da so ci e da de ci -
vil, ex ce to par ti dos po lí ti cos com re pre sen ta -
ção po lí ti ca no Con gres so Na ci o nal;

II – pa re ce res téc ni cos, ex po si ções e
pro pos tas ori un das de en ti da des ci en tí fi cas
e cul tu ra is e de qual quer das en ti da des
men ci o na das no in ci so I.

§ 1º As su ges tões le gis la ti vas que re -
ce be rem pa re cer fa vo rá vel da Co mis são se -
rão trans for ma das em pro po si ção le gis la ti va 
de sua au to ria e en ca mi nha das à Mesa,
para tra mi ta ção, ou vi das as co mis sões com -
pe ten tes para o exa me do mé ri to.

§ 2º As su ges tões que re ce be rem pa -
re cer con trá rio se rão en ca mi nha das ao ar -
qui vo.

§ 3º Apli cam-se às pro po si ções de cor -
ren tes de su ges tões le gis la ti vas, no que
cou ber, as dis po si ções re gi men ta is re la ti vas 
ao trâ mi te dos pro je tos de lei nas co mis -
sões, res sal va do o dis pos to no § 1º, in
fine.” (NR)

Art. 3º O art. 102-D do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 102-D. Apli cam-se à Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le as nor mas re gi -
men ta is per ti nen tes às de ma is co mis sões
per ma nen tes, no que não con fli ta rem com
os ter mos das dis po si ções cons tan tes dos
arts. 102-A a 102-C, sal vo quan to às dos
arts. 91 e 92.

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

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do 

Re gi men to Inter no, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 720, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 57, de
2002 (nº 2.238/2002, na Casa de ori gem),
que in ti tui o Pro gra ma Per ma nen te de Com -
ba te à Seca – PROSECA.

(De pen den do de pa re ce res das Co -
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia e de Assun tos So ci a is).

Na sessão deliberativa ordinária do dia 26 de
novembro último, foi lido o Requerimento nº 675, de
2002, para audiência da Comissão de Assuntos
Econômicos.

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 Ante ro Paes
de Bar ros.

É lido o se guin te

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.

O Re que ri men to nº 675 de 2002, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos à
apre ci a ção da ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, a quem eu, em subs ti tu i ção à Co mis são de
Assun tos So ci a is, de sig no Re la tor para pro fe rir pa re -
cer so bre a ma té ria.
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PARECER Nº 1.304, DE 2002 (Ple ná rio)

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, vem a esta Co -
mis são o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 57 de 2002,
de ini ci a ti va do ilus tre De pu ta do Wal dir Pi res, que ins -
ti tui o Pro gra ma Per ma nen te de Com ba te à Seca –
Pro se ca, com a fi na li da de de pro mo ver ações que
pos si bi li tem a con vi vên cia da po pu la ção do Nor des te
bra si le i ro com o fe nô me no cli má ti co das se cas e de
pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do
semi-ári do do Nor des te.

Os ob je ti vos fun da men ta is são: re a li za ção de
es tu do de ta lha do de to das as dis po ni bi li da des hí dri -
cas lo ca is do semi-ári do do Nor des te; iden ti fi ca ção de 
al ter na ti vas de com ple men ta ção da de man da hí dri ca
do semi-ári do; im ple men ta ção de ações ime di a tas
des ti na das à eli mi na ção do dé fi cit hí dri co do semi-ári -
do e ain da a im ple men ta ção do pro je to per ma nen te
de uti li za ção oti mi za do e sus ten ta do dos re cur sos hí -
dri cos lo ca is e de ca pa ci ta ção da po pu la ção para a
con vi vên cia har mô ni ca com o cli ma e o ecos sis te ma
semi-ári do, apro ve i tan do ple na men te suas po ten ci a li -
da des.

Por es sas ra zões, Sr. Pre si den te, o pro je to é de
re le van te in te res se so ci al. 

Nos so voto é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca, agra de ço a V. Exª.

O pa re cer con clui pela apro va ção. 

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
sua ime di a ta 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.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, para dis cu tir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, agra de ço ao Se na dor Ro me ro Jucá a re ti ra da do
re que ri men to, que, na ver da de, se cons ti tui numa ho -
me na gem aos es tu dos que, há mu i to, vêm sen do re a -
li za dos pelo De pu ta do Wal dir Pi res, que está con clu -
in do o seu man da to como De pu ta do Fe de ral de po is

de ex tra or di ná ri os ser vi ços pres ta dos ao Bra sil e ao
in te res se pú bli co.

Este pro je to de lei para vi a bi li zar ações que o
Go ver no po de rá ins ti tu ir no sen ti do de me lho rar as
con di ções de vida das po pu la ções em to das as áre as
atin gi das pela seca, so bre tu do no Nor des te, pos si bi li -
ta rá ao Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va ações mais
efe ti vas para pre ve nir e fa zer com que a seca não sig -
ni fi que um pro ble ma tão sé rio para a po pu la ção do
Nor des te.

Nos sos cum pri men tos ao De pu ta do Wal dir Pi res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to
bem, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Con ti nua em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, en ca mi nho fa vo ra vel men te o pro je to.

Como dis se o Se na dor Edu ar do Su plicy, a Li de -
ran ça do Go ver no da ria ou tro en ca mi nha men to à
ques tão, in clu si ve para dis cu tir o mé ri to. No en tan to,
em ho me na gem ao De pu ta do Wal dir Pi res, ten do em
vis ta a re le vân cia do as sun to re fe ren te à seca, e aten -
den do tam bém ao ape lo do Se na dor Edu ar do Su plicy, 
re ti ra mos o nos so re que ri men to e as si na mos o re -
que ri men to de ur gên cia. Enten de mos que o as sun to
é re le van te e, como dis se, pres ta uma ho me na gem à
vida pú bli ca e ao en ca mi nha men to do Par la men tar,
De pu ta do e Go ver na dor Wal dir Pi res.

Por tan to, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
fa vo ra vel men te o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pre va le -
ceu o bom-sen so.

Con ti nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
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 de Lei da Câ ma ra nº 57,

de 2002.
Não ha ven do peça a pa la vra para 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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do Re gi men to

Inter no, nos ter mos do Re que ri men to 
nº 721, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 92, de 2002 (nº
2.105/99, na Casa de ori gem), que es ta be -
le ce pa râ me tros mí ni mos para os Estu -
dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal pre vis tos

no § 4º do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral 
de 1988, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, 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 Ma gui to Vi le la.

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.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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Não ha ven do quem peça a pa la vra para 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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2002
(Nº 2.105/99, na Casa de ori gem)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5 A:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 1999

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de
1999, 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 os
ar ti gos 52, 225 e 231 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (in clui na com pe tên cia do Se na do Fe de -
ral a apre ci a ção do pro ces so de de mar ca -
ção de ter ras in dí ge nas), ten do 

Pa re cer sob nº 317, 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 Amir Lan do, fa vo rá vel, 
com Emen das 1 a 4-CCJ, que apre sen ta.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 29 de outubro último,
quando teve sua discussão adiada para esta data.

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 quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são.

Dis cus são em con jun to da pro pos ta e das
emen das, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -
tu na men te para vo ta ção em pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 56, DE 2001

Qu in ta e úl ti ma 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 56, de 2001, ten do como
pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Ma ri na Sil va, 
que al te ra o in ci so II do § 7º do art. 201 da
Cons ti tu i ção  Fe de ral  para re gu la men tar a
apo sen ta do ria do ex tra ti vis ta ve ge tal, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 784, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor José
Edu ar do Du tra.

Em discussão a proposta, em primeiro turno.
(Pausa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -
tu na men te para vo ta ção em pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 2, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 2, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri car do San tos,
que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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 Osmar Dias.

Em discussão a proposta, em segundo turno.
(Pausa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
será in clu í da em 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 (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 11, 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 11, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma u ro Mi ran da,
que al te ra a re da ção do § 2º do art. 201 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis por so bre o
va lor men sal má xi mo dos be ne fí ci os do re -
gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al, ten do

Pa re cer sob nº 782, 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 Wal deck Orne las, fa -
vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu -
ti vo), que apre sen ta.

Em discussão a proposta, em primeiro turno.
(Pausa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
será in clu í da em 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 (Ra mez Te bet) – Item 9:
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO
SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
449, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da Lei  nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei
Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos -
pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni -
en tes de in ter na ções hos pi ta la res, ten do 

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e
414, de 2002, das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as
Emen das nºs 1 a 4, de Ple ná rio), Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff, fa vo rá vel à Emen -
da nº 1-Plen, nos ter mos de su be men da
que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das 
nºs 2 a 4-Plen.

A Presidência comunica ao Plenário que, em
virtude da aprovação pela Mesa do Requerimento nº 
670, de 2002, de informações ao Ministro de Estado 
da Saúde, sobre o assunto tratado no Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, a

matéria encontra-se com sua tramitação sobrestada, 
aguardando as informações solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 90, de 2002 (nº
4.590/2001, na Casa de ori gem), que dá ao
Ae ro por to de Na ve gan tes, no Esta do de
San ta Ca ta ri na, a de no mi na ção de “Ae ro -
por to de Na ve gan tes – Mi nis tro Vic tor Kon -
der”, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.154, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff.

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.
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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 119, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 119, de 2001 (nº
610/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
TVSBT – Ca nal 4 de São Pa u lo S/A para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de São Pa u lo, Esta do de 
São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 680, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe -
dro Piva, fa vo rá vel, com Emen da 1-CE, de
re da ção, que apre sen ta.

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.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da.
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 vo ta ção da Emen da nº 01-CE, que

tem pa re cer fa vo rá vel.
Em vo ta ção a Emen da nº 01-CE.
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 (Ra mez Te bet) – 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 119,
de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.305 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 119, de 2001 (nº 610, de
2000, 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 119, de 2001 (nº
610, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que “apro -
va o ato que re no va a con ces são da TV SBT — Ca nal
4 de São Pa u lo S/A, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens na ci da de de São Pa u lo,

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 pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 12 de de zem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can -
te – Mar lu ce Pin to – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.305, DE 2002

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 119, de 2001 (nº 610, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos). 

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 con ces -
são da TV SBT — Ca nal 4 de São Pa u lo
S/A, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de São
Pa u lo, 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 s/nº, de 20 de agos to de 1998, que re no va por quin -
ze anos, a par tir de 20 de agos to de 1996, a con ces -
são da TV SBT — Ca nal 4 de São Pa u lo S/A, ou tor ga -
da ori gi na ri a men te ao SBT — Sis te ma Bra si le i ro de
Te le vi são 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 São Pa u lo,
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 (Ra mez Te bet) – 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.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Ex.ª a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

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, ape nas que ro lem brar que, uma vez
que foi cons ti tu í do o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci -
al, se ria im por tan te que pu dés se mos ter aqui lo que
ima gi ná va mos ou está pre vis to como uma con tri bu i -
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ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al a cada uma
das con ces sões que es tão sen do apre ci a das pelo
Se na do Fe de ral. Va mos vo tar “sim” a este ato que re -
no va a con ces são da TVSBT, mas gos ta ría mos de
co nhe cer os pro ce di men tos re la ti vos ao Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al e, so bre tu do, suas re co men da -
ções, con for me está pre vis to e que é fun ção da que le
Con se lho na hora de apre ci ar mos ma té ri as como
esta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro o en ca mi -
nha men to.

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 pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu e ro
es cla re cer ao ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy que,
na me di da em que che ga rem so li ci ta ções, a Mesa
cum pri rá com o seu de ver de en ca mi nhar a co mu ni -
ca ção ao Con se lho, a fim de que este emi ta pa re cer
so bre as ma té ri as. Ain da não hou ve, em ne nhu ma
des sas ma té ri as, pe di do por par te da Casa. Apro ve i to 
para in for mar que o re gu la men to do Con se lho já está
pu bli ca do no Diá rio do Con gres so, e de ter mi na rei à
Se cre ta ria que faça a sua dis tri bu i ção, para que to dos 

to mem co nhe ci men to do Re gi men to Inter no do Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 406, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 406, de 2001 (nº
1.071/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
ou tor ga da à TV SBT – Ca nal 5 de Be lém
S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de 
sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Be -
lém, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 89, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Luiz Otá vio, com abs ten ções dos Se na -
do res Ge ral do Cân di do e Tião Vi a na.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 99, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 99, de 2002 (nº
1.184/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
ou tor ga da à TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri -
bur go Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens (te le vi são) na ci -
da de de Nova Fri bur go, Esta do do Rio de
Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 640, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ger son Ca ma ta.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 315, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 970, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 458, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 458, de 2002 (nº
1.651/2002, 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 de Irmãos Be ne fi cen tes Cris tãos 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 Qu e i ma dos,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.183, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 510, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 510, de 2002 (nº
1.703/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Empre sa Cru ze i ren se de Te le co mu ni ca ções 
de Rá dio e TV 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 Cru ze i ro do Sul, Esta -
do do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.227, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Tião Vi a na.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 546, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 546, de 2002
(nº 1.667/2002, 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 CSR – Cen tral Sis te -
ma 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 -
qüên cia mo du la da na ci da de de For mo sa,
Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.191, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 548, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 548, de 2002 (nº
1.394/2001, 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 Edu ca ti va, Cul tu ral e Assis ten ci al
Ismê nia Vit ta Reis para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Pou so Ale gre, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.192, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 19:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 549, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 549, de 2002 (nº
1.746/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Ita Ondas S/C 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 Hi dro lân dia, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.228, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 20:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 550, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 550, de 2002 (nº
2.004/2002, 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 Cul tu ral Man ga be i ras para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Be tim, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.193, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 21:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 552, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 552, de 2002
(nº 2.010/2002, 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 Ve ne za de Rá dio e TV 
Edu ca ti va, para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens edu ca ti va na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio
de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.290, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 22:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 554, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 554, de 2002 (nº
1.974/2002, 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 Assis tên cia aos Ba ir ros de Pi tan gui –
ABAP 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 tan gui, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.252, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

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.
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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 23:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 564, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 564, de 2002 (nº
1.749/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio For ta le za FM Ba u ru 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 Se bas -
tião do Pa ra í so, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.229, 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 discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 24:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 567, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 567, de 2002 (nº
1.850/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
ROBI – Rá dio e 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 Ma cha di -
nho D’Oeste, Esta do de Ron dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.222, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 25:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 568, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 568, de 2002 (nº
1.858/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
dos Co mu ni ca do res em Edu ca ção Ambi en -
tal de Ron dô nia – ACEARON a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ma cha di nho D’Oeste, Esta do de Ron -
dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.223, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 26:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 569, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 569, de 2002 (nº
1.947/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Mar co Zero 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 Ma ca pá, Esta do de
Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.224, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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:

25980 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    569DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 27:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 573, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 573, de 2002 (nº
1.801/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos –
UNISINOS para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens na ci da de de Novo 
Ham bur go, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.230, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Em discussão o projeto, em turno único.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

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, Srªs e Srs. Se na do res, eu que ria re gis trar a im por -
tân cia e o sig ni fi ca do do pro je to para o Rio Gran de do
Sul, em es pe ci al para a Uni ver si da de do Vale do Rio
dos Si nos, Uni si nos, lo ca li za da na re gião de Novo
Ham bur go, ci da de re fe rên cia do nos so Esta do do
pon to de vis ta eco nô mi co.

Esta mos fa lan do de uma uni ver si da de ca tó li ca
das mais tra di ci o na is da Amé ri ca La ti na, cuja his tó ria
se iden ti fi ca com a dos je su í tas na que la re gião. A Uni -
si nos tem mais de 33 anos de exis tên cia e tem de -
mons tra do ex tra or di ná ria ca pa ci da de de se en vol ver
com a co mu ni da de da que la re gião do Rio Gran de,
pro mo ven do o de sen vol vi men to de suas mu ni ci pa li -
da des, pela for ma ção de pro fis si o na is com pe ten tes,
pela co o pe ra ção em pro je tos de pro du ção de bens
pú bli cos e pela ge ra ção de no vas ne ces si da des, que
in du zem o sur gi men to de uma ca de ia de bens e ser vi -
ços, fon te de em pre go e ren da.

Essa pro pos ta, essa opor tu ni da de de ofe re cer -
mos à co mu ni da de aca dê mi ca, à co mu ni da de do Rio
Gran de, à co mu ni da de da que la re gião, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ços de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Novo Ham bur go é re al -
men te mo ti vo de or gu lho, não ape nas para nós, mas,
te nho cer te za, para toda a nos sa Ban ca da do Rio
Gran de do Sul.

Cer ta men te, a Rá dio e TV Uni si nos, cada vez
mais, re fle ti rão a ex ce lên cia da ins ti tu i ção, le van do
in for ma ção qua li fi ca da, do pon to de vis ta cul tu ral e
edu ca ti vo, con tri bu in do para a for ma ção de ci da dãs
e ci da dãos crí ti cos, par ti ci pa ti vos, cons ci en tes e de
pro fis si o na is in te gra dos ao mer ca do, mas, prin ci pal -
men te, a ser vi ço do bem co mum, com a vi são hu ma -
nis ta e so li dá ria, como vem de sem pe nhan do seu pa -
pel.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na do ra Emi lia Fer nan des?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Com mu i to pra zer, con ce de mos um apar te ao Se -
na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fe li ci to V.
Exª, que diz mu i to bem. A Ban ca da do Rio Gran de do 
Sul  V. Exª, o Se na dor Fo ga ça e eu  vo tou, com emo -
ção, este pro je to. Qu e ro cha mar a aten ção para o
que V. Exª está di zen do: mu i to se fará ou vir e co nhe -
cer do tra ba lho des sa te le vi são, so bre a re vo lu ção
que a Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos está
pre pa ran do. A Uni si nos lan çou isso em um mo vi -
men to no Rio Gran de do Sul, e es ta mos nos pre pa -
ran do para ter algo iné di to no Bra sil. É um tra ba lho
pi o ne i ro so bre o que pode fa zer uma uni ver si da de,
com uma te le vi são, para o de sen vol vi men to de uma
so ci e da de. O que for fe i to ali será algo que, te nho
cer te za, o Bra sil co pi a rá.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Agra de ço o apar te de V. Exª e en cer ro meu pro nun -
ci a men to cum pri men tan do o Mag ní fi co Re i tor, Prof.
Aloy sio Boh nen, o em pe nho e o es for ço para que
essa au to ri za ção, essa ou tor ga de con ces são fos se
apro va da ain da no fi nal des te pe río do le gis la ti vo.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

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, em
pri me i ro lu gar, cum pri men to a Uni si nos por essa au -
to ri za ção, por essa ou tor ga. Não te nho dú vi das de
que a Uni si nos, uma ins ti tu i ção de je su í tas tra di ci o -
nal, com uma pre sen ça mag ní fi ca no ce ná rio edu ca -
ci o nal, prin ci pal men te no âm bi to do en si no su pe ri or
no Rio Gran de do Sul, uti li za rá esse ins tru men to de
edu ca ção ex tre ma men te útil e fru tí fe ro para a for ma -
ção, a edu ca ção e a pre pa ra ção dos no vos co mu ni ca -
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do res so ci a is do Rio Gran de do Sul. Por tan to, pa ra -
béns à Uni si nos.

Em se gun do lu gar, agra de ço ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções pela agi li za ção para que, an tes do fi -
nal do ano, se pu des se ter essa ou tor ga. Agra de ço
tam bém à Mesa e ao Pre si den te da Casa por per mi tir
que isso ocor res se.

Obri ga do a V. Exª, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
573, de 2002. (Pa u sa.)

Não mais ha ven do mais 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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 28:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 582, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 582, de 2002 (nº
2.235/2002, 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 Rá dio Co mu ni ca ções Vale
do Rio Jari (Rá dio Co mu ni tá ria Vale do Jari
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 La ran jal, Esta do do
Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.186, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 29:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 583, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 583, de 2002 (nº
2.239/2002, 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 Ara gua ri a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Fer re i ra Go mes, Esta do do Ama -
pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.287, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges.

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)

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 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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 30:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 640, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 640, de 2002 (nº
2.197/2002, 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 Edu ca ti va e Cul tu ral de Eman nu el 
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Pi ra po ra,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.293, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
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 (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, fo ram en ca mi nha dos à Mesa, em
obe diên cia à Re so lu ção nº 3, de 1990, do Con gres so
Na ci o nal, com bi na da com a Re so lu ção nº 2, de 2000,
do Con gres so Na ci o nal, os no mes dos can di da tos do
Se na do para com po rem a Co mis são Re pre sen ta ti va
do Con gres so Na ci o nal, pre vis ta no § 4º, do art. 58,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, com man da to para o pe río do 
de 17 de de zem bro de 2002 a 14 de fe ve re i ro de
2003.

São os se guin tes os no mes in di ca dos pe las li -
de ran ças: 

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Ra mez Te bet  Ju vên cio da Fon se ca
Re nan Ca lhe i ros  Gil ber to Mes tri nho

PFL

Edi son Lo bão  José Agri pi no 
Mo za ril do Ca val can ti  Ro meu Tuma

Blo co PSDB/PPB

Ge ral do Melo                   Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co de Opo si ção (PT/PPS)

He lo í sa He le na  Ge ral do Cân di do

PTB, PDT, PSB e PL

Em votação as indicações. 
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.)
Apro va da.
De cla ro ele i ta a cha pa.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 

ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 723, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 106, 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, com o voto con trá rio dos se guin tes

Srs. Se na do res: He lo í sa He le na, Edu ar do Su plicy,
José Edu ar do Du tra e Emi lia Fer nan des. 

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do
Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de se gun da-fe i ra, 
dia 16 de de zem bro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, con vi do V. Exªs a com pa re ce rem ao
lan ça men to da pro gra ma ção em on das cur tas da Rá -

dio Se na do, da Cen tral de Pro du ção e Pa u ta da Se -
cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al e do Pro gra ma de
Orça men to Pú bli co, pro du zi da pelo Insti tu to Le gis la ti -
vo Bra si le i ro e pela TV Se na do, que será re a li za do
hoje no Café dos Se na do res. Re i te ro que aque les que 
pu de rem com pa re cer fa rão jus ti ça ao ser vi ço de co -
mu ni ca ção do Se na do da Re pú bli ca.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes,
con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, pri me i ro 
ins cri to como Lí der.

Logo em se gui da, Se na dor Car los Be zer ra, con -
ce de rei a pa la vra a V. Exª, em nome da Li de ran ça do
PMDB.  

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, ain da so -
bre o re que ri men to, se per mi ti rem os Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to já é ma té ria ul tra pas sa da, Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mas tra ta-se de ou tro re que ri men to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será lido
ago ra?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu já ha via apre sen ta do à Mesa, jun ta men te com o Se -
na dor Ro me ro Jucá, re que ri men to no sen ti do de que a
au diên cia do Mi nis tro da Fa zen da Pe dro Ma lan pos sa
ser trans fe ri da para a CAE como uma de ci são do Ple -
ná rio, já que a con vo ca ção ha via sido fe i to pelo Ple ná -
rio, em co mum acor do com o Se na dor Ro me ro Jucá.

O ou tro re que ri men to re fe re-se ao PLC nº 3, de
2001, que se en con tra so bre a mesa, as sim como o
re que ri men to do Se na dor Ro me ro Jucá, tam bém em
ho me na gem ao gran de es for ço re a li za do pelo De pu -
ta do Jair Me ne guel li, ten do ha vi do en ten di men to com
o Se na dor Mo re i ra Men des, para que pu dés se mos
de sis tir do re que ri men to que on tem foi apro va do. Por
essa ra zão, jun ta men te com o Se na dor Ro me ro Jucá, 
en ca mi nha mos o re que ri men to para que essa ma té -
ria pos sa ser vo ta da ain da nes te ano le gis la ti vo, Sr.
Pre si den te.

Eu e o Se na dor Ro me ro Jucá, Lí der do Go ver -
no, con cor da mos que es ses dois as sun tos se jam
apre ci a dos e vo ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço ao
Sr. 1º Se cre tá rio que leia o pri me i ro re que ri men to, de
au to ria dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ro me ro
Jucá, para que o Ple ná rio pos sa de li be rar.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te

25986 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    575DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25987

DEZEMBRO 2002576    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, ha via uma de ci são do Ple ná rio para
que o Mi nis tro Pe dro Ma lan fos se ou vi do em ple ná rio.
Ago ra a Mesa não pode de ci dir so zi nha. 

Está em vo ta ção o re que ri men to. Se o Ple ná rio
con cor dar, o Mi nis tro será ou vi do na sala da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos.

A Mesa su ge re, para or de nar os tra ba lhos, que
seja apro va do o re que ri men to, ten do em vis ta a sua
im por tân cia, por que há ma té ri as im por tan tes a se rem 
apre ci a das e por que tra ba lha re mos num pro ces so de
au to con vo ca ção. Se for re a li za da essa au diên cia em
ple ná rio, per de re mos um dia de tra ba lho, e é fun da -
men tal que te nha mos o es pa ço do ple ná rio para apre -
ci ar mos as ma té ri as que es tão em tra mi ta ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, as si -
nei com o Se na dor Edu ar do Su plicy este re que ri men -
to. Enten de mos que é me lhor que a au diên cia do Mi -
nis tro ocor ra na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
por vá ri as ra zões, in clu si ve pela ci ta da por V. Exª. So li -
ci to que, du ran te a au to con vo ca ção, haja re u niões
das Co mis sões, por que in clu si ve te re mos de apre ci ar
a ques tão do Ban co Cen tral. Por tan to, a Li de ran ça do
Go ver no con cor da com o po si ci o na men to do Se na dor 
Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, es ta mos au to con vo can do o Se na do
Fe de ral. Essa au to con vo ca ção de li mi ta rá as ma té ri as. 
As Co mis sões po de rão fun ci o nar para dis cu tir ma té ri -
as in te gran tes da pa u ta de con vo ca ção; do con trá rio,
não po de rão fun ci o nar. Só se rão tra ta das as ma té ri as
ati nen tes à pa u ta de con vo ca ção, que, diga-se de
pas sa gem, não está fe i ta ain da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Essa é a in ten ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aguar do
a re la ção que a Câ ma ra dos De pu ta dos vai en vi ar,
para as si ná-la com o De pu ta do Aé cio Ne ves. Como
re co men da a Cons ti tu i ção, a au to con vo ca ção tem de
ser as si na da pe los Pre si den tes do Se na do e da Câ -
ma ra. Já es ta mos de acor do nes se sen ti do.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 725, 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. 
S. Exª, o Sr. Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan,

será ou vi do no dia 17 de de zem bro do cor ren te, na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Como não cons -
ta aqui o ho rá rio no re que ri men to, S. Exª o Sr. Mi nis tro 
será ofi ci a do e mar ca rá o ho rá rio. Peço ao Lí der do
Go ver no que, de pre fe rên cia, o Mi nis tro Pe dro Ma lan
com pa re ça aqui no pe río do da ma nhã, o que será
me lhor para nós, a fim de não co in ci dir com o ho rá rio
re gi men tal das ses sões or di ná ri as.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Será mar ca do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa,
sem ou vir o Ple ná rio, vai de fe rir a so li ci ta ção, pe din do
a V. Exª que for ne ça as in for ma ções aos Srs. Se na do -
res que de se jem de las to mar co nhe ci men to.

Este de fe ri men to en con tra am pa ro no art. 3º, §
4º, do Ato da Mesa nº 01, de 2002, e no art. 256 do
nos so Re gi men to Inter no.

Está de fe ri do o re que ri men to, fe i ta essa ob ser -
va ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, exis te um ou tro re que ri men to, já que
hou ve a re ti ra da...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas o
PLC vol ta a tra mi tar nor mal men te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Exis te um re que ri men to de ur gên cia para esse PLC,
que po de ria ser lido e vo ta do na pró xi ma se gun da-fe i -
ra tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se as Li -
de ran ças con cor da rem, será lido o re que ri men to de
V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sim, es ta mos de acor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 727, DE 2002

Nos ter mos do in ci so II do ar ti go 336 do Re gi -
men to Inter no do Se na do, re que re mos a Vos sa
Exce lên cia que sub me ta à de li be ra ção do Ple ná rio
o pe di do de in clu são, em Ordem do Dia, em re gi me
de ur gên cia, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de
2001, que “al te ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019, de 3
de ja ne i ro de 1974, que dis põe so bre o tra ba lho
tem po rá rio nas em pre sas ur ba nas e dá ou tras pro -
vi dên ci as e dis põe so bre as re la ções de tra ba lho na 
em pre sa de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros

Sala da Co mis são de Assun tos So ci a is, 11 de
de zem bro de 2002. _ Se na do ra Ma ri na Sil va, Pre si -
den te _ Se na dor Ro me ro Jucá _ Se na dor Ge ral do
Altoff _ Se na dor Ri car do San tos _ Se na dor Tião
Vi a na _ Se na dor Osmar Dias _ Se na dor Oli vir Ga -
bar do _ Se na dor Ju vên cio da Fon se ca _ Se na dor
Se bas tião Ro cha _ Se na dor Amir Lan do  _ Se na -
dor Lind berg Cury _ Se na dor Be ní cio Sam pa io _

Se na dor Chi co Sar to ri _ Se na dor Ma gui to Vi le la _
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra _ Se na dor José Agri -
pi no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de ur gên cia para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 03, de 2001.

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 abs ten ção da Se na do ra He lo í sa
He le na.

A ma té ria será in clu í da na pa u ta da Ordem do
Dia da pró xi ma se gun da-fe i ra, dia 16 de de zem bro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.306, 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 670, de
2002 (nº 2.199/2002, 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 de Co mu ni ca ção
Ca mar go Gon çal ves 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 Pri ma ve -
ra do Les te, Esta do de Mato Gros so.

Re la tor ad hoc: 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 670, de 2002 (nº 2.199, de
2002, 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 de Co mu ni ca ção 
Ca mar go Gon çal ves 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 Pri ma ve ra do Les te, Esta do de Mato Gros -
so.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 298, 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 que ou tor ga a per mis são 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 -
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qüên cia mo du la da, nos ter mos do art. 223, § 3º, 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 ca pi tal so ci al é de R$30.000,00 (trin ta mil
re a is), di vi di do em 30.000 (trin ta mil) co tas de R$1,00 
(um real) cada, in te gra li za do em mo e da cor ren te na -
ci o nal nes te ato à im por tân cia to tal, dis tri bu í do en tre
os só ci os, da se guin te for ma:

Ma ria José Gon çal ves 50% 15.000 Co tas R$15.000,00

Ma ria de Fá ti ma Ca mar go 50% 15.000 Co tas R$15.000,00

To tal 100% 30.000 Co tas R$30.000,00

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 Ati 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços 
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de -
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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 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, ori en ta-se,
nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los 
cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma re la ci o na os ele men -
tos a se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que de vem ins ti tu ir 
o pro ces so sub me ti do à ana li se da Co mis são de Edu -
ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 670, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção 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.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to Le gis -
la ti vo o ins tru men to ade qua do con for me pre ce i tua
o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 670, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção 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, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na -
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são ao Sis -
te ma de Co mu ni ca ção Ca mar go Gon çal ves 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 Pri ma ve ra do
Les te, Esta do do Mato Gros so, 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, 11 de de zem bro de 2002. 

25990 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    579DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 25991

DEZEMBRO 2002580    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
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;
....................................................................................

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 1.307, DE 2002

Da Co mis são d Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 514, de
2002 (nº 1.895/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Te le co mu ni ca ções For mo so 
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 Mon ti vi diu, 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 Luiz Otá vio

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 514, de 2002 (nº 1.895, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Te le co mu ni ca ções For mo so 
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 Mon ti vi diu,
Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 996, 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 nº 446,
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. 223, § 3º, 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 Te le co mu ni ca ções For mo so Ltda. (cf. fl.
01):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Ner ci Ber nar des da Cos ta 9.500
• Gil bert Ara ú jo Le mos Fi lho 500
To tal de Co tas 10.000

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e 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 da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 514, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
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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.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 514, de 2002, não evi den ci -
ou vi o la ção 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, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na -
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Te le -
co mu ni ca ções For mo so Ltda., 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 Mon ti vi diu, Esta do de Go iás, 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, 10 de de zem bro de 2002. 
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PARECER Nº 1.308, 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 515, de
2002 (nº 1.894/2002, 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 Cen tro-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 fre qüên cia 
mo du la da na ci da de de Rio Qu en te, Esta -
do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da
Re la tor ad hoc: Luiz Otá vio

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 515, de 2002 (nº 1.894, de
2002, 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 Cen tro-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 fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Rio Qu en te, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 996, 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 da Por ta ria nº 427,
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. 223, § 3º 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 Sis te ma Cen tro-Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda. (cf. fl. 2):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
 Ubi raldy Co e lho Ban de i ra  36.000
 De ja na Co e lho Ban de i ra 4.000
To tal de Co tas 40.000

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e 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 ana li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 515, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39 de
1992, no Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III - Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 515, de 2002, não evi den ci -
ou vi o la ção 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, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na -
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela Apro va ção do ato que ou tor ga per mis são ao Sis -
te ma Cen tro-Nor te de Co mu ni ca ção Ltda., 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 Rio Qu en te, Esta do de Go iás, 
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, 10 de de zem bro de 2002. – 
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PARECER Nº 1.309, 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 571, de
2002 (nº 1.658, 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 Edu ca ti va e
Cul tu ral Edil son Bran dão Gu i ma rães,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ja na ú ba,
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 1.172,
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. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato cons tan te do De cre to
de 22 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga con ces são à 
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Edil son Bran dão
Gu i ma rães para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, e uni ca men te
com fins edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ja na ú ba, 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 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, De pu ta do Pe dro Ca ne do, 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 Edu ca ti va e 
Cul tu ral Edil son Bran dão Gu i ma rães (cf. fls. 37/38):

• Di re tor Pre si den te - Alber to Mar ques

• Di re tor Se cre tá rio - Pa u lo André Nu nes

• Di re tor Fi nan ce i ro - José Apa re ci do Men des San -
tos

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 pou co 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, Esta 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 571, de 2002.

Sala da Co mis são, 10 de de zem bro de 2002. – 
Se na dor,  Pre si den te – Se na dor Arlin do Por to,
Re la tor.
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PARECER Nº 1.310, 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 639, de
2002 (nº 1.793/2002, 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 ti va e Cul -
tu ral de Elói Men des 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 Elói Men des,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
Re la tor ad doc: Na bor Jú ni or

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 639, de 2002 (nº 1.793, de
2002, 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 ti va e Cul -
tu ral de Elói Men des, 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 
Elói Men des, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.265,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
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gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 492,
de 24 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 § 1º do art.
223, 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.

São os se guin tes os di re to res da Fun da ção
Edu ca ti va e Cul tu ral de Elói Men des:

Se bas tião Lu ci el Fi lho Pre si den te
Lá sa ro Alves La cer da Fi lho Vice-Pre si den te
José de Ari ma téia Men des de Car va lho Di re tor
Admi nis tra ti vo

Acom pa nho de per to o es for ço de suas li de ran -
ças po lí ti cas, em pre sa ri a is e co mu ni tá ri as em prol do
de sen vol vi men to do mu ni cí pio. Com imen so pra zer,
dou pa re cer fa vo rá vel à ins ta la ção da pri me i ra emis -
so ra de rá dio em Elói Men des.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 639, 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 Cul tu ral
de Elói Men des 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, 11 de de zem bro de 2002. – 
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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:
....................................................................................

XIII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção.
....................................................................................

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

PARECER Nº 1.311, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 03,
de 2001 (nº 4.302, de 1998, na Casa de
ori gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº
6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974, que dis põe 
so bre o tra ba lho tem po rá rio nas em pre -
sas ur ba nas, e dá ou tras pro vi dên ci as, e
dis põe so bre as re la ções de tra ba lho na
em pre sa de pres ta ção de ser vi ços a ter -
ce i ros.(Em re e xa me, nos ter mos do Re -
que ri men to nº 751, de 2001).

Re la tor ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá
Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I  – Re la tó rio

Re tor na para aná li se des ta Co mis são o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001. Tra ta-se de ini ci a ti va
do Po der Exe cu ti vo que, nos ter mos da re da ção ini ci -
al, pre ten dia re vo gar a Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de
1974, que dis põe so bre o tra ba lho tem po rá rio nas
em pre sas ur ba nas. Pre via-se ini ci al men te a subs ti tu i -
ção in te gral dos dis po si ti vos da le gis la ção atu al.

Os ar gu men tos que fun da men tam a al te ra ção
da lei re fe rem-se à ne ces si da de de ade quar a le gis la -
ção bra si le i ra às de man das de uma eco no mia glo ba li -
za da e mo der na. As cir cuns tân ci as atu a is es tão exi -
gin do fle xi bi li da de nas for mas de con tra ta ção e pro ce -
di men tos ad mi nis tra ti vos mais áge is e ade qua dos à
nova re a li da de.

A ini ci a ti va in tro duz mu dan ça nos con ce i tos de
em pre sa de tra ba lho tem po rá rio e de tra ba lha dor
tem po rá rio, o que tor na mais abran gen te e fle xí vel a
dis ci pli na des sa mo da li da de de tra ba lho. Na ver são
da le gis la ção atu al, só para ilus trar, o tra ba lha dor
tem po rá rio pre ci sa ser “de vi da men te qua li fi ca do”, o
que res trin ge em ex ces so a uti li za ção do ins ti tu to. Ino -
va ção re le van te tam bém é a dis ci pli na re gu la men tar
das em pre sas de pres ta ção de ser vi ço a ter ce i ros,
com a qual são fi xa das nor mas tra ba lhis tas re la ti vas à 
ter ce i ri za ção.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to ori gi nal,
re la ta do pelo no bre De pu ta do Jair Me ne guel li, foi sig -
ni fi ca ti va men te al te ra do. Os dis po si ti vos le ga is fo ram
di vi di dos em três se ções: a pri me i ra tra ta do tra ba lho
tem po rá rio; a se gun da, da pres ta ção de ser vi ços a
ter ce i ros; e a úl ti ma, das dis po si ções ge ra is.

Nes ta Casa, além de sub me ti da à nos sa aná li -
se, a ma té ria foi ob je to de apre ci a ção da Co mis são de 
Assun tos Eco nô mi cos – CAE, onde um sig ni fi ca ti vo
nú me ro de emen das foi apre sen ta do e a pro po si ção
foi apro va da ria for ma de subs ti tu ti vo.

Fo ram apre sen ta das três emen das, de au to ria
dos no bres Se na do res He lo í sa He le na e Ge ral do
Cân di do. A pri me i ra su pri me o § 3º do art. 10, na re da -
ção dada pelo art. 2º do Subs ti tu ti vo, para im pe dir a
in de ter mi na ção no pra zo dos con tra tos. As de ma is al -
te ram a res pon sa bi li da de das em pre sas to ma do ras
de tra ba lho tem po rá rio ou ser vi ços, quan to ao re co lhi -
men to das con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, para tor -
ná-la “so li dá ria”, ao in vés de “sub si diá ria”, como
cons ta do subs ti tu ti vo.

II – Aná li se

Con for me já re gis tra do em pa re cer an te ri or, a
ma té ria ob je to de nor ma ti za ção – dis ci pli na do tra ba -
lho tem po rá rio – in se re-se no cam po mais abran gen -
te do Di re i to do Tra ba lho. A com pe tên cia é pri va ti va da 
União e a ini ci a ti va é a co mum, nos ter mos do in ci so I
do art. 22 e do ca put do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral. Obser va das es sas nor mas e ine xis tin do im pe di -
men tos ju rí di cos ou re gi men ta is, cabe re co nhe cer a
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de do Pro je to de Lei da 
Câ ma ra nº 3, de 2001.
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A re gu la men ta ção do tra ba lho tem po rá rio, ob je -
to da Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974, me re ce
ser re vis ta e atu a li za da, re i te ra mos. O mun do do tra -
ba lho mu dou e os pró pri os fun da men tos do Di re i to do
Tra ba lho es tão sen do ques ti o na dos. A no ção de em -
pre go ce le tis ta e tra di ci o nal, as sim como as de fi ni -
ções de em pre ga do e em pre ga dor, es tão sen do re -
vis tas di an te dos con di ci o nan tes so ci a is e eco nô mi -
cos atu a is. Hoje, exi ge-se fle xi bi li da de le gis la ti va di -
an te dos no vos mo dos de pro du ção e das no vas con -
di ções mer ca do ló gi cas.

O tra ba lho tem po rá rio é uma al ter na ti va vá li da
para as em pre sas que pre ci sam subs ti tu ir tran si to ri a -
men te pes so al do qua dro per ma nen te ou aten der a
uma de man da com ple men tar de ser vi ços. Ele per mi -
te a ma nu ten ção do em pre go dos tra ba lha do res per -
ma nen tes, que não são subs ti tu í dos em de fi ni ti vo.
Pro pi cia, ain da, eco no mia de en car gos, de des pe sas
com se le ção de pes so al e per mi te a ma xi mi za ção do
uso da mão-de-obra. Ade ma is, uti li zan do essa mo da -
li da de de tra ba lho, a em pre sa pode de di car-se in te -
gral men te aos seus ob je ti vos so ci a is, sem os in con -
ve ni en tes da re a li za ção de tra ba lhos não re la ci o na -
dos com a sua na tu re za e ob je ti vos.

Por sua vez, pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros
está vol ta da para a re a li za ção de tra ba lhos de ter mi na -
dos e es pe cí fi cos, di ver sos da ati vi da de eco nô mi ca
prin ci pal da em pre sa con tra tan te. A de ci são ad mi nis -
tra ti va de ter ce i ri zar ati vi da des tem pro du zi do in cre -
men tos na pro du ti vi da de. Tra ta-se de uma es pé cie de
par ce ria, mu i to útil em de ter mi na dos ra mos da pro du -
ção. Nes ses ca sos, a em pre sa pres ta do ra as su me a
res pon sa bi li da de pela con tra ta ção, re mu ne ra ção e di -
re ção dos tra ba lhos re a li za dos por seus tra ba lha do res. 
Eles não fi cam su bor di na dos ao po der di re ti vo, téc ni co
ou dis ci pli nar da em pre sa con tra tan te que, des sa for -
ma, evi ta pe sa das es tru tu ras or ga ni za ci o na is.

Sen si bi li za do com os ar gu men tos de sen vol vi -
dos du ran te os de ba tes na CAE re sol ve mos re con -
si de rar pa re cer an te ri or para ado tar, com al gu mas
mu dan ças, o subs ti tu ti vo ela bo ra do por aque la Co -
mis são.

Em pri me i ro lu gar, res ta be le ce mos a pro i bi -
ção da con tra ta ção de tra ba lho tem po rá rio para a
subs ti tu i ção de tra ba lha do res em gre ve. Pro ce de -
mos des sa for ma em res pe i to à Con ven ção nº 181,
da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT. No 
§ 2º do art. 4º-A, acres ci do à Lei nº 6.019, de 1974,
in clu í mos os só ci os das em pre sas de pres ta ção de

ser vi ços, ao lado das em pre sas con tra tan tes, como
não su je i tos à exis tên cia de um vín cu lo de em pre go. 
Assim as res pon sa bi li da des con tra tu a is fi cam li mi -
ta das, aos ver da de i ros su je i tos do vín cu lo, ex ce to
no que se re fe re à sub si di a ri e da de pre vis ta no pró -
prio tex to do subs ti tu ti vo.

Intro du zi mos tam bém a exi gên cia de um ca pi tal
so ci al mí ni mo de cem mil re a is (in ci so III do art. 6º),
para o fun ci o na men to das em pre sas de tra ba lho tem -
po rá rio. E para as em pre sas de pres ta ção de ser vi ços 
es ta be le ce mos li mi tes pro gres si vos de ca pi tal que
vão de dez a du zen tos e cin qüen ta mil re a is, de acor -
do com o nú me ro de em pre ga dos (me nos de cin co
até mais de cem em pre ga dos). Esses va lo res es tão
ba se a dos nos cus tos res ci só ri os da res ci são de con -
tra to de um tra ba lha dor que re ce ba tre zen tos re a is
men sa is. Ga ran te-se des sa for ma, pelo me nos em
par te, a exis tên cia de ca pi tal ga ran ti dor das obri ga -
ções tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as sem ini bir o exer cí -
cio da ati vi da de.

Além dis so, al te ra mos o ca put do art. 10 para
es ta be le cer que “qual quer que seja o ramo da em pre -
sa to ma do ra de ser vi ços, não exis te vín cu lo en tre ela
e os tra ba lha do res con tra ta dos pe las em pre sas de
tra ba lho tem po rá rio”. Re i te ra mos, as sim, a exis tên cia
do vín cu lo ape nas en tre as par tes efe ti vas da re la ção
de em pre go.

Acres cen ta mos os lo ca is de sig na dos pe las
em pre sas en tre aque les nos qua is as em pre sas
con tra tan tes de vem ga ran tir as con di ções de se gu -
ran ça, hi gi e ne e sa lu bri da de dos em pre ga dos (§ 3º
do art. 5º-A). Ampli a mos as sim a res pon sa bi li da de
fis ca li za tó ria das em pre sas con tra tan tes. Mes mo
que o tra ba lho seja re a li za do em lo cal de sig na do
pela em pre sa con tra tan te, ela deve ze lar pe las con -
di ções de tra ba lho.

Con si de ra mos que fica a cri té rio da con tra tan te
ofe re cer aos tra ba lha do res das em pre sas de pres ta -
ção de ser vi ços, aten di men to mé di co, am bu la to ri al e
de re fe i ção.

Ao fi nal, in tro du zi mos nor ma que anis tia as
em pre sas con tra tan tes dos dé bi tos, das pe na li da -
des e das mul tas im pos tas com base nas nor mas da 
le gis la ção mo di fi ca da e que não se jam com pa tí ve is
com a nova lei. Per mi ti mos tam bém que, me di an te
acor do, os con tra tos em vi gên cia pos sam ser ade -
qua dos às no vas re gras. Assim es ta re mos fa ci li tan -
do a adap ta ção das em pre sas do ramo às no vas
dis po si ções le ga is.
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Me di an te es ses pe que nos ajus tes es pe ra mos
dar ao tra ba lho tem po rá rio e à pres ta ção de ser vi ços
a ter ce i ro uma dis ci pli na ade qua da, com nor mas mí -
ni mas e jus tas para o de sen vol vi men to des sas ati vi -
da des.

Opi na mos, fi nal men te, pela re je i ção das emen -
das. A pri me i ra de las su pri me pa rá gra fo que per mi te
a al te ra ção dos pra zos dos con tra tos de tra ba lho tem -
po rá rio, me di an te acor do ou con ven ção co le ti va. Em
nos so en ten di men to, a tu te la sin di cal já é su fi ci en te
para co i bir even tu a is abu sos. Com re la ção à res pon -
sa bi li da de pelo re co lhi men to das con tri bu i ções pre vi -
den ciá ri as não ve mos ne ces si da de de tor ná-la so li -
dá ria. O art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, já pre vê me ca nis mos de re co lhi men to que as -
se gu ram o cum pri men to des sas obri ga ções.

III – Voto

Em face dos ar gu men tos aqui ex pos tos, opi na -
mos pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
3, de 2001, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do subs ti tu ti vo que es ta mos apre sen tan do, com
re je i ção das emen das pro pos tas:

EMENDA Nº 6 – CAS (SUBSTITUTIVO),

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019,
de 3 de ja ne i ro de 1974, que dis põe so -
bre o tra ba lho tem po rá rio nas em pre sas 
ur ba nas e dá ou tras pro vi dên ci as e dis -
põe so bre as re la ções de tra ba lho na
em pre sa de pres ta ção de ser vi ços a ter -
ce i ros.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º As re la ções de tra ba lho na em pre sa de
tra ba lho tem po rá rio, na em pre sa de pres ta ção de
ser vi ços e nas res pec ti vas to ma do ras de ser vi ço e
con tra tan te re gem-se pela Lei nº 6.019, de 3 de ja -
ne i ro de 1974, com as al te ra ções in tro du zi das por
esta lei.

Art. 2º Os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, pa rá gra fo
úni co do art. 11 e art. 12 da Lei nº 6.019, de 3 de ja -
ne i ro de 1974, pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 2º Tra ba lho tem po rá rio é aque le
pres ta do por pes soa fí si ca con tra ta da por uma

em pre sa de tra ba lho tem po rá rio que a co lo ca
à dis po si ção de uma em pre sa to ma do ra de
ser vi ços, para aten der a ne ces si da de de subs -
ti tu i ção tran si tó ria de pes so al per ma nen te ou à 
de man da com ple men tar de ser vi ços.

§ 1º É pro i bi da a con tra ta ção de tra ba -
lho tem po rá rio para a subs ti tu i ção de tra ba -
lha do res em gre ve, sal vo nos ca sos pre vis -
tos em lei.

§ 2º Con si de ra-se com ple men tar a de -
man da de ser vi ços que seja ori un da de fa to -
res im pre vi sí ve is ou, quan do de cor ren te de
fa to res pre vi sí ve is, te nha na tu re za in ter mi -
ten te, pe rió di ca ou sa zo nal.” (NR)

..............................................................
“Art. 4º Empre sa de tra ba lho tem po rá -

rio é a pes soa ju rí di ca, de vi da men te re gis -
tra da no Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go,
res pon sá vel pela co lo ca ção de tra ba lha do -
res à dis po si ção de ou tras em pre sas tem po -
ra ri a men te.” (NR)

“Art. 5º Empre sa to ma do ra de ser vi ços 
é a pes soa ju rí di ca ou en ti da de a ela equi -
pa ra da que ce le bra con tra to de pres ta ção
de tra ba lho tem po rá rio com a em pre sa de fi -
ni da no art.4º des ta lei.” (NR)

“Art. 6º São re qui si tos para fun ci o na -
men to e re gis tro da em pre sa de tra ba lho
tem po rá rio no Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go:

I – pro va de ins cri ção no Ca das tro Na -
ci o nal de Pes soa Ju rí di ca — CNPJ, do Mi -
nis té rio da Fa zen da;

II – pro va do com pe ten te re gis tro na
Jun ta Co mer ci al da lo ca li da de em que te nha 
sede;

III – pro va de pos su ir ca pi tal so ci al de
no mí ni mo cem mil re a is.”

.....................................................(NR)
“Art 9º O con tra to ce le bra do pela em -

pre sa de tra ba lho tem po rá rio e a to ma do ra
de ser vi ços será por es cri to, fi ca rá à dis po si -
ção da au to ri da de fis ca li za do ra no es ta be le -
ci men to da to ma do ra de ser vi ços e con te rá:

I – qua li fi ca ção das par tes;
II – mo ti vo jus ti fi ca dor da de man da de

tra ba lho tem po rá rio;
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III – pra zo da pres ta ção de ser vi ços;
IV – va lor da pres ta ção de ser vi ços;
V – dis po si ções so bre a se gu ran ça e a 

sa ú de do tra ba lha dor, in de pen den te men te
do lo cal de re a li za ção do tra ba lho

§ 1º É res pon sa bi li da de da em pre sa
con tra tan te ga ran tir as con di ções de se gu -
ran ça, hi gi e ne e sa lu bri da de dos tra ba lha -
do res, quan do o tra ba lho for re a li za do em
suas de pen dên ci as ou em lo cal por ela de -
sig na do.

§ 2º A con tra tan te es ten de rá ao tra ba -
lha dor da em pre sa de tra ba lho tem po rá rio o
mes mo en ten di men to mé di co, am bu la to ri al
e de re fe i ção, des ti na do aos seus em pre ga -
dos, exis ten tes nas de pen dên ci as da con tra -
tan te, ou lo cal por ela de sig na do.” (NR)

“Art. 10. Qu al quer que seja o ramo da
em pre sa to ma do ra de ser vi ços, não exis te
vín cu lo de em pre go en tre ela e os tra ba lha -
do res con tra ta dos pe las em pre sas de tra ba -
lho tem po rá rio.

§ 1º O con tra to de tra ba lho tem po rá rio, 
com re la ção ao mes mo em pre ga dor, não
po de rá ex ce der o pra zo de cen to e oi ten ta
dias con se cu ti vos ou não.

§ 2º O con tra to po de rá ser pror ro ga do
por até no ven ta dias, con se cu ti vos ou não,
além do pra zo es ta be le ci do no pa rá gra fo
pri me i ro, quan do com pro va da a ma nu ten -
ção das con di ções que o en se ja ram.

§ 3º O pra zo pre vis to nes te ar ti go po -
de rá ser al te ra do me di an te acor do ou con -
ven ção co le ti va.

§ 4º Não se apli ca ao tra ba lha dor tem -
po rá rio, con tra ta do pela to ma do ra de ser vi -
ços, o con tra to de ex pe riên cia pre vis to no
pa rá gra fo úni co do art. 445 da Con so li da ção 
das Leis do Tra ba lho –CLT.

§ 5º O tra ba lha dor tem po rá rio, que
cum prir o pe río do es ti pu la do no § 1º e 2º,
so men te po de rá ser co lo ca do à dis po si ção
da mes ma to ma do ra de ser vi ços em novo

con tra to tem po rá rio, após no ven ta dias do
tér mi no do con tra to an te ri or.

§ 6º A con tra ta ção an te ri or ao pra zo
pre vis to no § 5º ca rac te ri za vín cu lo em pre -
ga tí cio com a to ma do ra.

§ 7º A con tra tan te é sub si di a ri a men te
res pon sá vel pe las obri ga ções tra ba lhis tas
re fe ren tes ao pe río do em que ocor rer o tra -
ba lho tem po rá rio, e o re co lhi men to das con -
tri bu i ções pre vi den ciá ri as ob ser va rá o dis -
pos to no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de ju -
lho de 1991.” (NR)

“Art. 11. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Re gis trar-se-á na Ca -

de i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al do
tra ba lha dor sua con di ção de tem po rá rio.”

.....................................................(NR)
“Art. 12. São as se gu ra dos ao tra ba lha -

dor tem po rá rio, du ran te o pe río do em que
es ti ver à dis po si ção da em pre sa to ma do ra
de ser vi ços, os se guin tes di re i tos, a se rem
cum pri dos pela em pre sa de tra ba lho tem po -
rá rio:

I – sa lá rio equi va len te ao per ce bi do
pe los em pre ga dos que tra ba lham na mes -
ma fun ção ou car go da to ma do ra;

II – jor na da de tra ba lho equi va len te à
dos em pre ga dos que tra ba lham na mes ma
fun ção ou car go da to ma do ra;

III – pro te ção pre vi den ciá ria e con tra
aci den tes de tra ba lho a car go do Insti tu to
Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al – INSS;

Pa rá gra fo úni co. O con tra to de tra ba lho 
po de rá pre ver, para os em pre ga dos tem po -
rá ri os con tra ta dos por até trin ta dias, sis te -
ma de pa ga men to di re to das par ce las re la ti -
vas ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser -
vi ço – FGTS, das fé ri as pro por ci o na is e do
dé ci mo ter ce i ro sa lá rio pro por ci o nal.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974,
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts. 4º-A,
4º-B, 5º-A, 5º-B, 19-A e 19-B:

“Art. 4º - A. Empre sa pres ta do ra de
ser vi ços a ter ce i ros é a pes soa ju rí di ca de
Di re i to Pri va do des ti na da a pres tar à con tra -
tan te ser vi ços de ter mi na dos e es pe cí fi cos.

§ 1º A em pre sa pres ta do ra de ser vi ços 
con tra ta, re mu ne ra e di ri ge o tra ba lho re a li -
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za do por seus tra ba lha do res, ou sub con tra -
ta ou tras em pre sas para re a li za ção des ses
ser vi ços.

§ 2º Não se con fi gu ra vín cu lo em pre -
ga tí cio en tre os tra ba lha do res, ou só ci os
das em pre sas pres ta do ras de ser vi ços,
qual quer que seja o seu ramo, e a em pre sas 
con tra tan te.”

“Art. 4º-B. São re qui si tos para o fun ci o -
na men to da em pre sa de pres ta ção de ser vi -
ços a ter ce i ros:

I – pro va de ins cri ção no Ca das tro Na -
ci o nal de Pes soa Ju rí di ca – CNPJ;

II – re gis tro na Jun ta Co mer ci al;
III – ca pi tal so ci al com pa tí vel com o

nú me ro de em pre ga dos, ob ser van do-se os
se guin tes pa râ me tros:

a)  em pre sas com até dez em pre ga dos 
– ca pi tal mí ni mo de dez mil re a is;

b)  em pre sas com mais de até vin te
em pre ga dos – ca pi tal mí ni mo de vin te e cin -
co mil re a is;

c) em pre sas com mais de vin te e até
cin qüen ta em pre ga dos-ca pi tal mí ni mo de
qua ren ta e cin co mil re a is;

d) em pre sas com mais de cin qüen ta e
até cem em pre ga dos-ca pi tal mí ni mo de cem 
mil re a is;

e) e, em pre sas com mais de cem em -
pre ga dos-ca pi tal mí ni mo de du zen tos e cin -
qüen ta mil re a is.

“Art. 5º-A. Con tra tan te é a pes soa fí si -
ca ou ju rí di ca que ce le bra con tra to com em -
pre sa de pres ta ção de ser vi ços de ter mi na -
dos e es pe cí fi cos.

§ 1º É ve da da à con tra tan te a uti li za -
ção dos tra ba lha do res em ati vi da des dis tin -
tas da que las que fo ram ob je to do con tra to
com a em pre sa pres ta do ra de ser vi ços.

§ 2º Os ser vi ços con tra ta dos po de rão
ser exe cu ta dos nas ins ta la ções fí si cas da
em pre sa con tra tan te ou em ou tro lo cal, de
co mum acor do en tre as par tes.

§ 3º É res pon sa bi li da de da con tra tan te
ga ran tir as con di ções de se gu ran ça, hi gi e ne e
sa lu bri da de dos tra ba lha do res, quan do o tra -

ba lho for re a li za do em suas de pen dên ci as
ou lo cal pre vi a men te con ven ci o na do em
con tra to.

§ 4º A con tra tan te po de rá es ten der ao
tra ba lha dor da em pre sa de pres ta ção de
ser vi ços o mes mo aten di men to mé di co, am -
bu la to ri al e de re fe i ção, des ti na do aos seus
em pre ga dos, exis ten tes nas de pen dên ci as
da con tra tan te, ou lo cal por ela de sig na do.

§ 5º A em pre sa con tra tan te é sub si di a -
ri a men te res pon sá vel pe las obri ga ções tra -
ba lhis tas re fe ren tes ao pe río do em que
ocor rer a pres ta ção de ser vi ços, e o re co lhi -
men to das con tri bu i ções pre vi den ciá ri as ob -
ser va rá o dis pos to no art. 31 da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991.”

“Art. 5º-B. O con tra to de pres ta ção de
ser vi ços con te rá:

I – qua li fi ca ção das par tes;
II – es pe ci fi ca ção do ser vi ço a ser

pres ta do;
III – pra zo para re a li za ção do ser vi ço,

quan do for o caso;
IV – va lor.”
“Art. 19-A. O des cum pri men to do dis -

pos to nes ta lei su je i ta a em pre sa in fra to ra
ao pa ga men to de mul ta.

§ 1º A fis ca li za ção, au tu a ção e o pro -
ces so de im po si ção das mul tas re ger-se-ão
pelo Tí tu lo VII da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho – CLT.

§ 2º As par tes fi cam anis ti a das dos dé -
bi tos, das pe na li da des e das mul tas im pos -
tas com base nas nor mas da le gis la ção mo -
di fi ca da e que não se jam com pa tí ve is com
esta lei.”

“Art. 19-B. O dis pos to nes ta lei não se
apli ca às em pre sas de vi gi lân cia e trans por -
te de va lo res, per ma ne cen do as res pec ti vas 
re la ções de tra ba lho re gu la das por le gis la -
ção es pe ci al, e sub si di a ri a men te pela CLT.”

Art. 4º Os con tra tos em vi gên cia, se as par tes
as sim acor da rem, po de rão ser ade qua dos aos ter -
mos des ta lei.

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

Sala da Co mis são, –  Pre si den te, Re la tor.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pa re -
ce res li dos vão à pu bli ca ção.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
O pri me i ro ora dor ins cri to é o Se na dor Ma gui to

Vi le la.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Edu ar do Su plicy, V. Exª tem a pa la vra como Lí der. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
como Lí der, en ca mi nha rei a V. Exª os pro je tos que os
Se na do res do Blo co de Opo si ção con si de ram im por -
tan tes e gos ta ri am que fos sem apre ci a dos no pe río do 
de pror ro ga ção da pró xi ma se ma na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
aguar da e irá sub me ter as ma té ri as às ou tras Li de -
ran ças, a fim de or ga ni zar mos em con jun to a pa u ta.
Isso tan to quan to pos sí vel, por que V. Exª sabe que
es ta mos cor ren do con tra o re ló gio. Se eu ti ver de de -
ci dir pela Mesa, de ci di rei, mas, de pre fe rên cia, que ro
ou vir as Li de ran ças.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor Arlin do Por to, que fa la rá como Lí der.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, em duas oca siões his tó ri cas que ain -
da es tão gra va das em nos sas me mó ri as, nos ple bis -
ci tos re a li za dos em 6 de ja ne i ro de 1963 e 21 de abril
de 1993, o povo bra si le i ro foi cha ma do para de ci dir
so bre a for ma po lí ti ca do Esta do e o sis te ma de go -
ver no. Nes ses dois im por tan tes mo men tos, a ma i o ria
dos ele i to res con sa grou, por am pla ma i o ria de vo tos,
a con ti nu i da de da Re pú bli ca e do pre si den ci a lis mo.

Ape sar do cur to pe río do de vida par la men ta ris ta 
em nos so País, im pos to por im por tan tes se to res po lí -
ti cos e mi li ta res que não con cor da vam com a pos se
de João Gou lart após a re nún cia de Jâ nio Qu a dros,
vá ri os ana lis tas e per so na li da des po lí ti cas afir mam
cons tan te men te que o sis te ma de go ver no pre si den -
ci a lis ta está em cri se no Bra sil. Se gun do eles, o pre si -
den ci a lis mo não res pe i ta os li mi tes do seu po der, e o
Pre si den te da Re pú bli ca go ver na como se fos se um
ver da de i ro im pe ra dor. Mais ain da: as se gu ram que o
sis te ma pre si den ci a lis ta bra si le i ro guar da to dos os ví -
ci os do pas sa do e con ti nua ali men tan do a cor rup ção,
o cli en te lis mo e o fi si o lo gis mo que des mo ra li zam as
ins ti tu i ções po lí ti cas, de sa cre di tam o exer cí cio da ati -
vi da de po lí ti ca, com pro me tem o de sen vol vi men to da

vida pú bli ca, dis tor cem os cri té ri os de re pre sen ta ção
po lí ti ca, im pe dem o cres ci men to e a re pre sen ta ti vi da -
de so ci al dos par ti dos e con tri bu em para man ter em
vi gor uma le gis la ção ele i to ral e par ti dá ria das mais
im per fe i tas.

De qual quer ma ne i ra, lon ge de ig no rar os im -
pac tos al ta men te ne ga ti vos que es ses des vi os ca u -
sam no in te ri or do nos so sis te ma po lí ti co, não po de -
mos de i xar de ad mi tir que as ver da de i ras ra í zes de
nos sa cri se po lí ti ca são bem mais pro fun das. Estão
vi vas em nos sas es tru tu ras e se re pro du zi ram cons -
tan te men te, sem pre pelo lado ne ga ti vo, ao lon go de
toda a sua for ma ção his tó ri ca.

Diga-se de pas sa gem, e é bom re lem brar, toda
a for ma ção his tó ri ca bra si le i ra foi mar ca da por duas
im por tan tes ver ten tes: de um lado, a de pen dên cia
dos gran des cen tros de po der mun di al e, do ou tro, o
au to ri ta ris mo in ter no. Ver da de i ra men te, es ses são os
pi la res mais fi de dig nos de sus ten ta ção do nos so edi -
fí cio eco nô mi co, po lí ti co e so ci al, que pro pi ci a ram, ao
lon go dos sé cu los, o de sen vol vi men to e a re pro du ção 
de for mas di fe ren ci a das de do mi na ção que per ma ne -
cem vi vas até hoje e in flu en ci am, de ma ne i ra de ter mi -
nan te, o co ti di a no da di nâ mi ca so ci al.

Assim, sem pre foi por meio do pa ter na lis mo, de
pro mes sas não cum pri das e da ex clu são de par ti ci -
pa ção das gran des mas sas do pro ces so po lí ti co que
as eli tes na ci o na is cons tru í ram o seu po der, mol da -
ram a vida po lí ti ca e sem pre ocu pa ram a qua se to ta li -
da de dos car gos po lí ti cos.

Em face des sa re a li da de his tó ri ca, en ten de mos
que a re for ma po lí ti ca mais ade qua da para o mo men -
to em que vi ve mos pre ci sa ir mu i to além do for ta le ci -
men to dos par ti dos, do cum pri men to da fi de li da de
par ti dá ria, das me lho res for mas de fi nan ci a men to das 
cam pa nhas ele i to ra is, ou do es ta be le ci men to de li mi -
tes mais rí gi dos à imu ni da de par la men tar.

É pre ci so ir mais fun do nas mu dan ças no sis te -
ma ele i to ral, com pro fun da re vi são dos cri té ri os para
de fi nir a re pre sen ta ção po lí ti ca. Ain da que não se
atin ja a pro por ci o na li da de ab so lu ta, é pre ci so que
haja uma apro xi ma ção ma i or en tre o va lor do voto de
to dos os bra si le i ros. Pre ci sa mos de cál cu los mais cor -
re tos, para de ter mi nar com mais jus ti ça a ques tão da
pro por ci o na li da de ele i to ral. E, prin ci pal men te, é pre -
ci so que se faça a ver da de i ra re vo lu ção na re pre sen -
ta ti vi da de, que é a ins ti tu i ção do voto dis tri tal, seja ele
puro ou mis to, em bo ra a se gun da op ção nos pa re ça a 
mais ade qua da.

Entre os mé ri tos do voto dis tri tal fren te ao mo de -
lo vi gen te, está o de apro xi mar o ele i to dos ele i to res.
As cam pa nhas são, na re a li da de, uma dis pu ta en tre
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vi zi nhos, co nhe ci dos pe los ele i to res que po de rão jul -
gar não ape nas mar ke ting e pro pos tas, mas tam bém 
o com por ta men to e o pas sa do dos can di da tos. Da
mes ma for ma, po de rão os ele i to res co brar di re ta men -
te do ele i to a qua li da de da re pre sen ta ção que lhe foi
de le ga da.

Não sou o pri me i ro dos re pre sen tan tes de Mi -
nas Ge ra is nes ta Casa a de fen der esta tese. Antes de
mim, vá ri os ou tros ilus tres mi ne i ros ocu pa ram esta
tri bu na pela mes ma ca u sa dos qua is des ta co o pre -
cur sor, Mil ton Cam pos, e o mais re cen te, o ex-Se na -
dor, ex-Mi nis tro e atu al Pre si den te da Aca de mia Mi -
ne i ra de Le tras, Dr. Mu ri lo Ba da ró, que mu i to tem fe i to
para res ga tar e pre ser var a me mó ria da po lí ti ca de
nos so Esta do, por in ter mé dio de gran des fi gu ras, não
só de Mi nas Ge ra is mas do Bra sil.

Na ver da de, além da ne ces si da de ur gen te de se 
re a li zar es sas gran des mu dan ças, uma ver da de i ra re -
for ma po lí ti ca pre ci sa acom pa nhar a fun do as gran -
des trans for ma ções que es tão ocor ren do no cam po
eco nô mi co e no te ci do so ci al: é che gar até os ali cer -
ces dos Esta dos, bus can do as sim a subs ti tu i ção dos
ve lhos pi la res, a mo ra li za ção das ins ti tu i ções po lí ti cas 
em to das as uni da des da Fe de ra ção e a am pli a ção
dos es pa ços de par ti ci pa ção. 

Por fim, uma ver da de i ra re for ma po lí ti ca não
pode ser fe i ta in te gral men te sem le var em con ta o
peso dos nos sos ato res em cena e o real sig ni fi ca ti vo
das di ver sas for mas de re la ci o na men to que es tão em
cons tan te ebu li ção no con tex to das re la ções in ter na -
ci o na is do po der. Aliás, como dis se mos an te ri or men -
te, os sé cu los pas sa ram, os anos tam bém, mas con ti -
nu am li dan do com as mes mas re fe rên ci as que sem -
pre es ti ve ram pre sen tes em to das as eta pas da nos sa 
his tó ria.

Di an te do que aca ba mos de ex por, fica cla ro
que o sis te ma po lí ti co, eco nô mi co e so ci al bra si le i ro
foi con ce bi do para im pe dir, pela for ça ou pelo em pre -
go de mé to dos su bli mi na res, a in clu são de no vas ca -
ma das so ci a is na vida po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al.
Por tan to, essa re a li da de é mais do que su fi ci en te
para ex pli car a in sig ni fi cân cia da par ti ci pa ção po lí ti ca, 
a fra gi li da de da cons ciên cia po lí ti ca das gran des
mas sas e o fun ci o na men to pre cá rio dos par ti dos po lí -
ti cos, que ape nas con se guem mo bi li zar-se em ní vel
na ci o nal nos pe río dos ele i to ra is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si -
den te ele i to Luiz Iná cio Lula da Sil va, em se gui das
de cla ra ções e en tre vis tas di vul ga das pe los me i os de
co mu ni ca ção, tem afir ma do que pre ten de re a li zar im -
por tan tes mu dan ças ins ti tu ci o na is ao lon go do seu
Go ver no. Te nho cer te za, emi nen tes co le gas, de que o 

povo bra si le i ro aten de rá ao cha ma do do novo Pre si -
den te e o aju da rá a con so li dar a de mo cra cia e a re a li -
zar as re for mas que o País exi ge há mu i to tem po. Te -
nho a es pe ran ça de que ha ve rá avan ço da re for ma da 
Pre vi dên cia, da re for ma tri bu tá ria e de ou tros ajus tes
ins ti tu ci o na is que pre ci sam ser apro va dos em cur to
pra zo. Não pode o fu tu ro Go ver no, no en tan to, ab di car 
de es ti mu lar a re for ma po lí ti ca, por que ela con di ci o na
as de ma is.

Ape sar dos gran des avan ços eco nô mi cos e in -
dus tri a is con se gui dos pelo Bra sil des de o fim da Se -
gun da Gran de Gu er ra, a vida, a or ga ni za ção, a par ti -
ci pa ção e o fun ci o na men to da po lí ti ca não ser vem
para mo ti var ne nhu ma co me mo ra ção e, mu i to me -
nos, para pro mo ver qual quer mo bi li za ção. La men ta -
vel men te, no cam po das prá ti cas po lí ti cas, os po lí ti -
cos e os par ti dos são vis tos pela po pu la ção sem pre
com des con fi an ça. Para a ma i o ria dos bra si le i ros,
Con gres so e de mo cra cia pou co sig ni fi cam em suas
vi das e não têm qual quer li ga ção. Além dis so, se ria
to tal men te in di fe ren te se to das as Ca sas le gis la ti vas
fos sem fe cha das em nos so ter ri tó rio e seus re pre sen -
tan tes ti ves sem seus man da tos sus pen sos. 

To da via, a gran de opor tu ni da de para mu dar
essa ima gem, al ta men te ne ga ti va e am pla men te di -
vul ga da pe los ins ti tu tos de pes qui sa, está à nos sa
fren te. De pen de ba si ca men te da dis po si ção dos ho -
mens pú bli cos e dos Par la men ta res re co nhe cer a ur -
gên cia, o sig ni fi ca do e os im pac tos po si ti vos que es -
sas pro fun das trans for ma ções ca u sa rão na vida po lí -
ti ca bra si le i ra.

Por isso, a de se ja da con so li da ção da de mo cra -
cia e a mo der ni za ção do Esta do, que fa zem par te das
me tas pri o ri tá ri as do nos so Pre si den te ele i to, pre ci -
sam ser pen sa das com a pre sen ça de Par ti dos gran -
des, mé di os ou pe que nos, mo der nos e ati vos – e não
com a pro li fe ra ção de si glas de alu guel, que só ser -
vem para des mo ra li zar ain da mais o pro ces so po lí ti -
co, con fun dir a ca be ça do povo, in vi a bi li zar a vida par -
ti dá ria e des mo ra li zar o pro ces so ele i to ral, com aber -
ra ções igua is às que acon te ce ram no Esta do de São
Pa u lo em re cen te ele i ção da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Ouço V.
Exª  com pra zer.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Arlin do Por to, pri me i ra men te, cum pri men to V. Exª. 
O con te ú do do seu pro nun ci a men to é de gran de den -
si da de, ma du ro, só brio, in te li gen te e so bre tu do mo -
der no. V. Exª está com os olhos pou sa dos no fu tu ro do 
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País. Mas temo, Sr. Se na dor, que não te nha mos a re -
for ma po lí ti ca que V. Exª pre ga, tan to re al ça e exal ta.
A ex pe riên cia tem de mons tra do que o re gi me pre si -
den ci a lis ta aca ba co lo can do no po der um Pre si den te
que exer ce o man da to de for ma uni pes so al, não co la -
bo ra, não con cor re não joga água para o mo i nho da
con ver gên cia par ti dá ria. Ao con trá rio, a um Pre si den -
te da Re pú bli ca no po der in te res sa sem pre um Con -
gres so mul ti par ti do, frag men ta do, di vi di do e por tan to
en fra que ci do. O Con gres so Na ci o nal tem mais de 40
Par ti dos. O ma i or Par ti do com as sen to na Câ ma ra
dos De pu ta dos tem me nos de 20%; ri go ro sa men te,
uma gran de mi no ria. O Par ti do que terá ma i or nú me ro 
de De pu ta dos na pró xi ma le gis la tu ra é, ine qui vo ca -
men te, uma mi no ria. Ora, di an te des sa frag men ta ção, 
o Con gres so per de a sua au to no mia e tam bém a ca -
pa ci da de de to mar ini ci a ti vas pró pri as; não se tor na
ca paz de ge rar e en ca mi nhar pro je tos da sua la vra,
da sua au to ria, da sua ori gem. Foi o que ocor reu nes -
ses oito anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so. Infe liz men te, eu, que só te nho a con si de rar o Go -
ver no FHC como aque le que mar ca rá a his tó ria do
Bra sil pe las pro fun das re for mas que em pre en deu, re -
gis tro que esta re for ma, ba si ca men te, ele não re a li -
zou: a re for ma po lí ti ca que le vas se a uma gran de con -
ver gên cia. Veja V. Ex.ª: qual é o país pre si den ci a lis ta
que tem o mo de lo ado ta do no Bra sil? Res pos ta: ne -
nhum. O úni co país que ado ta o re gi me pre si den ci a -
lis ta de ca rá ter mul ti par ti dá rio é o Bra sil. Em to dos os
de ma is pa í ses que ado tam o mo de lo pre si den ci a lis ta
o sis te ma ou é bi par ti dá rio, como é o caso dos Esta -
dos Uni dos, ou o sis te ma é de mu i to pou cos par ti dos
como é o caso da Argen ti na, Uru guai, en fim, de vá ri -
os pa í ses da Amé ri ca La ti na que op tam pelo re gi me
pre si den ci a lis ta. Essa frag men ta ção par ti dá ria leva a
que o Con gres so não seja um con gres so fun ci o nal e,
sim, ou um con gres so sub mis so – e o foi, devo di zer,
no Go ver no que ago ra está se con clu in do – ou pode
ser um con gres so anti-go ver no como foi em dois ca -
sos. Este Con gres so foi anti-Go ven ro em dois epi só -
di os his tó ri cos da vida bra si le i ra: no Go ver no Jâ nio
Qu a dros e no Go ver no Fer nan do Col lor. Fo ram dois
go ver nos em que o Pre si den te da Re pú bli ca não teve
ma i o ria con gres su al e en fren tou a ma i o ria de opo si -
ção. Re sul ta do: um re nun ci ou e ou tro so freu im pe -
ach ment. O caso que vem ago ra do Pre si den te ele i to
com uma gran de, só li da e ine quí vo ca ma i o ria não ga -
ran te que a his tó ria não se re pi ta por uma ra zão: o
Pre si den te Jâ nio Qu a dros, de São Pa u lo, tam bém foi
ele i to com uma gran de e ine quí vo ca ma i o ria. Veio
ador na do com um pres tí gio po lí ti co enor me, qua se ili -
mi ta do apo io da opi nião pú bli ca na ci o nal. Re ce beu

uma vo ta ção enor me, a ma i or, até en tão, de toda a
his tó ria do Bra sil. O pro ble ma é como esse Pre si den -
te vai se re la ci o nar com o Con gres so. A ex pe riên cia
tem mos tra do que os Pre si den tes pre fe rem ma ni pu lar 
o Con gres so di vi di do a ca mi nhar para uma re for ma
po lí ti ca que con vir ja para a for ma ção de dois ou três
gran des par ti dos. A for ma ção de dois ou três gran des
par ti dos é boa para o País, é boa para a es ta bi li da de
po lí ti ca, é boa para a Na ção, é boa para o in te res se
pú bli co, mas nem sem pre é boa para o Pre si den te da
Re pú bli ca. Por tan to, fico com uma leve dú vi da e le -
van to esta ques tão: será o Pre si den te Lula al guém
do ta do des sa vi são, dis pos to a abrir mão da pos si bi li -
da de de o seu Par ti do ser uma es pé cie de cen tro de
atra ção de in te res se e, em vez de jo gar em um pro je to 
uni par ti dá rio, uni la te ral, ego ís ta, par ci a lis ta, será ca -
paz de jo gar num pro je to de na ção para for mar dois
gran des par ti dos, como fez Ge tú lio Var gas? Será ele
ca paz des sa gran de za de es ta dis ta, ou irá ado tar a
ve lha prá ti ca do he ge mo nis mo par ti dá rio e jo gar água 
ape nas no mo i nho do seu Par ti do para for ta le cê-lo?
Te nho dú vi das, Se na dor Arlin do Por to, por que vi o
com por ta men to do PT no Go ver no do meu Esta do:
ele agiu para fa vo re cer o PT e não para fa vo re cer o
con jun to dos par ti dos po lí ti cos. Tal vez por isso não te -
nha sido re e le i to. Vi, por exem plo, o Pre si den te ele i to,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, che gar para vi si tar o Pre si -
den te Ge or ge W. Bush, dos Esta dos Uni dos, com a
es tre la do PT no pe i to. Nada con tra, ele tem todo di re i -
to de di vul gar seu par ti do, mas Luiz Iná cio Lula da Sil -
va já não é o Lula do PT; é o Lula do Bra sil. Essa vi são
uni la te ra lis ta, par ti da ris ta, par ci a li za da do mun do,
essa vi são es tre i ta, esse viés ri go ro sa men te es tre i to
de ver as co i sas sob o ân gu lo de um só par ti do, isso
não faz um es ta dis ta; no má xi mo, pode fa zer um pre -
si den te me dío cre. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Se na -
dor José Fo ga ça, agra de ço-lhe o apar te e a gran de
con tri bu i ção ao meu pro nun ci a men to. Ao ter mi nar
meu man da to, por op ção, não dis pu tei a ele i ção. Lem -
bro que dis cu ti mos vá ri as ve zes – V. Exª, de ma ne i ra
bri lhan te em to das as opor tu ni da des – a re for ma par -
ti dá ria, a re for ma po lí ti ca. Não po de ria vol tar para as
mon ta nhas de Mi nas com a cons ciên cia tran qüi la se
não es ti ves se aqui co lo can do o as sun to em de ba te
mais uma vez. Pre ten do fa zer meu úl ti mo dis cur so,
um dis cur so de des pe di da, na pró xi ma se ma na, mas
de i xo aqui ma te ri a li za do meu in con for mis mo com a
si tu a ção que pre sen ci a mos ao lon go des te ano. Se
hou ve al guns avan ços, eles fi ca ram bem aquém da -
qui lo que era es pe ra do. A cláu su la de bar re i ra que foi
apro va da é um prin cí pio ou um pri me i ro pas so para
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que pos sa mos re du zir a quan ti da de dos par ti dos e
prin ci pal men te as si glas de alu guel.

Fico fe liz em ver que o nos so pen sa men to co a -
du na com o de V. Exª, pois sa be mos das di fi cul da des.
Digo isso ago ra – não po den do ma ni fes tar nada mais
do que a pa la vra, por que não po de re mos dis cu tir o
as sun to –, para cha mar a aten ção dos pró xi mos Se -
na do res e De pu ta dos, para que na pró xi ma le gis la tu -
ra se de bru cem so bre esse as sun to. Espe ro que o
Pre si den te da Re pú bli ca não es que ça o par ti do que
aju dou a cons tru ir, mas que S. Exª te nha a no bre za de 
um gran de es ta dis ta. Acre di ta mos que ele po de rá re -
tri bu ir, e cer ta men te o fará, o gran de apo io ele i to ral
que re ce beu nas úl ti mas ele i ções. O ho mem mais vo -
ta do do Bra sil tem um com pro mis so com o País.

De se jo que o novo Pre si den te dê a esta Casa,
ao Con gres so Na ci o nal, con di ção de re a li zar aqui lo
que V. Exª e eu de fen de mos, isto é, fa zer mu dan ças
subs tan ci a is que, de fato, dêem har mo nia e, mais do
que isso, au to no mia ao Po der Le gis la ti vo em re la ção
ao Po der Exe cu ti vo.

Fico tris te quan do fa ze mos uma ava li a ção e
con clu í mos que as gran des ma té ri as aqui dis cu ti das
e vo ta das têm sem pre a chan ce la, o ca rim bo e a von -
ta de do Po der Exe cu ti vo. Isso não di mi nui o Po der Le -
gis la ti vo, mas o co lo ca numa con di ção de sub mis são
e ape que na to dos nós. Esse é o meu en ten di men to.
Ma te ri a li zan do meu pro nun ci a men to, res sal to que
gos ta ria de ter um Bra sil de mo crá ti co, mas com par ti -
dos for tes, li vres e in de pen den tes.

Con ti nu an do, além de for tes, os par ti dos pre ci -
sam de de fi ni ções prag má ti cas, bem fun da men ta das, 
de pro je tos na ci o na is cla ros, para go ver nar e as su mir
um com pro mis so ma i or com o de sen vol vi men to, com
as mu dan ças so ci a is e com a mo ra li za ção, tan to do
Exe cu ti vo quan to do Le gis la ti vo.

Em mi nha opi nião, os par ti dos sem ex pres são
po lí ti ca ele i to ral não con tri bu em em nada para a so -
bre vi vên cia da de mo cra cia e, mu i to me nos, para a
res pe i ta bi li da de da ati vi da de po lí ti ca. Com ra ras ex -
ce ções, não têm his tó ria, não têm re pre sen ta ti vi da de
e são os ma i o res res pon sá ve is pela prá ti ca ver go nho -
sa do cli en te lis mo e da in fi de li da de par ti dá ria, que
pre ci sam de sa pa re cer no novo ce ná rio que de ve rá
sur gir bre ve men te. Vale res sal tar que, nas gran des
de mo cra ci as do mun do oci den tal, os par ti dos po lí ti -
cos fun ci o nam como gran des or ga ni za ções, ver da de -
i ros cen tros de de ba tes e dis cus sões, efi ci en tes es co -
las de for ma ção de qua dros po lí ti cos, ór gãos di fu so -
res de idéi as, aglu ti na do res de im por tan tes de man -
das so ci a is e mo bi li za do res per ma nen tes de am plos
con tin gen tes po pu la ci o na is. É jus ta men te o que

acon te ce nos pa í ses mais im por tan tes da Eu ro pa
Oci den tal e mes mo nos me no res.

Ape sar de ain da ao exer cer mos uma prá ti ca po -
lí ti ca das mais ci vi li za das, per ce bo, a cada ele i ção,
que o pa ter na lis mo, o cli en te lis mo e o fi si o lo gis mo es -
tão per den do for ça e são re pu di a dos por con tin gen -
tes cada vez mais im por tan tes de ele i to res. Nas úl ti -
mas ele i ções, pelo me nos nas re giões ele i to ral men te
mais im por tan tes do País, per ce beu-se a pre o cu pa -
ção do ele i tor em iden ti fi car o can di da to mais com pe -
ten te, com pro pos tas con cre tas, e não o can di da to
pa ter na lis ta ou mes mo o can di da to com de fi ni ção ide -
o ló gi ca. No tou-se, ain da, um mo vi men to de des pre zo
à tro ca do voto por di nhe i ro.

Di an te des ses re sul ta dos que ain da es tão pre -
sen tes em nos sas ava li a ções po lí ti cas, é im por tan te
ve ri fi car que vi ve mos mo men tos de gran des trans for -
ma ções quan to à es co lha, à pre fe rên cia e ao com por -
ta men to dos ato res so ci a is. Por isso, os ele i to res mos -
tra ram na úl ti ma ele i ção a pre o cu pa ção em en con trar
ho mens pú bli cos, re al men te cri a ti vos, ho nes tos, sen -
sí ve is e ca pa zes de trans for mar a re a li da de, no mais
bre ve es pa ço de tem po.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, à gui sa
de con clu são, em seus as pec tos mais ge ra is, a re for -
ma po lí ti ca do Esta do pre ci sa bus car uma per fe i ta in -
te gra ção en tre a von ta de po pu lar e a von ta de ma ni -
fes ta no Par la men to. É jus ta men te a di fi cul da de em
es ta be le cer essa sim bi o se a ca u sa prin ci pal dos des -
ca mi nhos da re pre sen ta ção po lí ti ca.

Sr. Pre si den te, meus ca ros co le gas, gos ta ria de
de i xar aqui para re fle xão de V. Exas e para o fu tu ro
Se na do, uma ver da de i ra con cla ma ção para a mu dan -
ça, para a su pe ra ção das con tra di ções que apon tei.
Estou con vic to de que, para a ca mi nha da em bus ca
da de se ja da re for ma po lí ti ca, é pre ci so uma sé rie de
pas sos: re du ção do des vir tu a men to da pro por ci o na li -
da de par la men tar; exi gên cia de ma i or li ga ção do par -
la men tar com o seu par ti do po lí ti co, eli mi na ção das
bar re i ras bu ro crá ti cas que im pe dem a de mo cra ti za -
ção das prá ti cas e das or ga ni za ções de re pre sen ta -
ção po lí ti ca; de mo cra cia em to das as ins tân ci as par ti -
dá ri as; al te ra ção de cri té ri os que de fi nem a re pre sen -
ta ção pro por ci o nal par la men tar, para as se gu rar a
cada par ti do po lí ti co uma re pre sen ta ção no Par la -
men to cor res pon den te ao seu ver da de i ro grau de re -
pre sen ta ti vi da de po lí ti ca na ci o nal; fim das cha ma das
le gen das de alu guel; de fi ni ção de nor mas mais exi -
gen tes de fi de li da de par ti dá ria, para pre ser var a in te -
gri da de da re pre sen ta ção po pu lar no Par la men to;
edi ção de uma le gis la ção ele i to ral mo der na, com o
ob je ti vo de ga ran tir ma i or trans pa rên cia no fi nan ci a -
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men to, atu a ção e pres ta ção de con tas dos par ti dos
po lí ti cos; exi gên cia de ma i or res pon sa bi li da de dos
par ti dos di an te das ques tões na ci o na is; ma i or atu a -
ção das en ti da des par ti dá ri as na fis ca li za ção dos ne -
gó ci os do Esta do.

Insis to que boa par te das dis tor ções e con tra di -
ções do nos so mo de lo po lí ti co so men te se rão su pe -
ra das com a ado ção de fi ni ti va do voto dis tri tal, em fa -
vor do qual vol to a ape lar para que V. Exªs. o co lo -
quem na pa u ta de pre o cu pa ções, es tu dos e aná li ses
do Se na do Fe de ral; que o in clu am na agen da po lí ti ca
na ci o nal, ao lado do for ta le ci men to do fe de ra lis mo.

Eu gos ta ria de ter mi nar este pro nun ci a men to,
lem bran do o emi nen te ci en tis ta po lí ti co fran cês Ma u -
ri ce Du ver ger, que de fi ne mu i to bem como deve ser
um par ti do po lí ti co em uma so ci e da de par ti ci pa ti va,
mo der na e per fe i ta men te cons ci en te de que deve
pre ser var a de mo cra cia e tor ná-la cada vez mais pre -
sen te na vida dos ci da dãos.

Os par ti dos po lí ti cos, como os co nhe ce mos mo -
der na men te, são as or ga ni za ções que vi sam ao en -
qua dra men to das mas sas e à se le ção de qua dros e
cor res pon dem às es tru tu ras das so ci e da des con tem -
po râ ne as!

Essa é a mi nha con tri bu i ção, meu de se jo, mi nha 
es pe ran ça.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por to 
o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su ces -
si va men te pe los Srs. Car los Wil son, 1º Se -
cre tá rio e Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Be zer ra, 
como Lí der do seu Par ti do. (Pa u sa.)

Não es tan do pre sen te, con ce do a pa la vra a V.
Exª, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, se rei ex tre ma men te bre ve,
até para não to mar o tem po dos que le gi ti ma men te
ocu pa rão a tri bu na ain da, por es ta rem ins cri tos.

Eu que ria, nes te co me ço de tar de, re fe rir-me a
um pro gra ma pro du zi do em Bra sí lia, de no mi na do
Esco la Bra sil, ori en ta do por uma ONG tam bém de no -
mi na da Esco la Bra sil, que atua com gran de des ta que
aju dan do a po pu la ção mais hu mil de do Bra sil a su pe -
rar o anal fa be tis mo, esse mal que con ti nua a as so lar

mi lha res de bra si le i ros por todo o nos so País. Esse
pro gra ma, por vá ri as ve zes, teve de sair do ar em fun -
ção da fal ta de pa tro cí nio.

Por isso, Sr. Pre si den te, ins cre vi-me para fa lar
nes te co me ço de tar de, a fim de fa zer uma ape lo para
que esse pro gra ma con ti nue ten do o pa tro cí nio ne -
ces sá rio para per ma ne cer no ar, e tam bém para que
a nos sa Rá dio Se na do, Ondas Cur tas, per mi ta que
esse pro gra ma seja ve i cu la do na emis so ra do Se na -
do Fe de ral.

Eu que ria fa zer uma le i tu ra bre ve de um pro nun -
ci a men to cur to para, de uma vez por to das, ex pres sar 
o meu sen ti men to com re la ção a esse pro gra ma. 

Subo a esta tri bu na para fa lar da im por tân cia do
ter ce i ro se tor no sen ti do de aju dar a er ra di ca ção do
anal fa be tis mo em nos so País. Nú me ros do Insti tu to
Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is
(INEP), do Mi nis té rio da Edu ca ção, pu bli ca dos em
2000, mos tram que 13,6% dos bra si le i ros com mais
de 15 anos não sa bem ler nem es cre ver.

Esse qua dro pi o ra quan do a fa i xa etá ria au men -
ta. Os bra si le i ros com mais de 50 anos são os mais
atin gi dos por essa pra ga que se cha ma anal fa be tis -
mo: 29%. Na ou tra pon ta, a dos ci da dãos en tre 15 e
19 anos e que es tão ini ci an do a vida, 5% não con se -
guem de ci frar as pa la vras que fa zem par te do
dia-a-dia de bra si le i ros que ti ve ram a opor tu ni da de de 
en trar em uma es co la.

Nas re giões me nos fa vo re ci das, Sr. Pre si den te,
o Nor des te e o meu Nor te, a si tu a ção che ga a ser pre -
o cu pan te. Se gun do o INEP, 26,2% dos nor des ti nos
com mais de 15 anos são anal fa be tos. No Nor te, a si -
tu a ção é ain da pior. De acor do com os mes mos da -
dos, hou ve um au men to na taxa de anal fa be tis mo na
mes ma fa i xa etá ria: em 1994, era 14,1% e pu lou, em
2000, para 16,3%

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os es for -
ços do Mi nis té rio da Edu ca ção vi san do a me lho rar
esse las ti má vel qua dro não es tão sen do su fi ci en tes
para mu dar a si tu a ção, con for me os nú me ros do pró -
prio MEC. Há mu i to por ser fe i to, e o ter ce i ro se tor
está aí para as su mir esse pa pel.

O me lhor exem plo está aqui mes mo na ca pi tal
fe de ral, onde um pro gra ma de rá dio vem há cin co
anos di vul gan do e aju dan do a de fen der os in te res ses
da Edu ca ção. Tra ta-se do pro gra ma Esco la Bra sil,
pro du zi do por uma ONG tam bém de no mi na da Esco la 
Bra sil

Cri a do em de zem bro de 1997, o pro gra ma
Esco la Bra sil vem pro mo ven do a for ma ção ci da dã de
pais, alu nos e pro fes so res do in te ri or e re giões pe ri fé -
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ri cas do Bra sil, atra vés do rá dio, vi san do a de fen der o
di re i to a uma edu ca ção de qua li da de para to dos.

O pro gra ma, com 30 mi nu tos e ve i cu la ção diá -
ria, co bre cer ca de 80% do ter ri tó rio bra si le i ro, onde
se con cen tram os mais al tos ín di ces de anal fa be tis -
mo, re pe tên cia e eva são es co lar. Está dis po ní vel no
sa té li te Ra di o sat, da Ra di o brás, e é trans mi ti do de
se gun da a sex ta-fe i ra, pe las rá di os Na ci o nal de Bra -
sí lia (AM), às 6h30min, e Na ci o nal da Ama zô nia
(OM), às 8h.

Sr. Pre si den te, o pro gra ma es te ve fora do ar por
um mês, por fal ta de pa tro cí nio, mas, gra ças à in ter -
ven ção do re pre sen tan te da Unes co no Bra sil, Dr. Jor -
ge Wer te in, um dos gran des en tu si as tas do pro je to,
vol tou ao ar, des sa vez com pro gra ma ção re no va da e
com no vos par ce i ros: pro gra mas DST e Aids e Pro -
mo ção da Sa ú de, do Mi nis té rio da Sa ú de, Pro gra ma
Paz nas Esco las, do Mi nis té rio da Jus ti ça, e ain da
Fur nas Cen tra is Elé tri cas, do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia.

Des de que o Esco la Bra sil en trou no ar, em
1997, mais de 1.200 pro gra mas já fo ram ou vi dos em
ca sas e es co las dos mais di ver sos can tos do Bra sil.
Isso re pre sen ta mais de 15 mil ho ras de in for ma ções
que con tri bu í ram para a cons ci en ti za ção so bre os di -
re i tos da cri an ça e do ado les cen te; re por ta gens que
de nun ci am o des cum pri men to dos di re i tos hu ma nos,
além do es tí mu lo ao exer cí cio da ci da da nia, a bus ca
de so lu ções lo ca is e a mo bi li za ção da co mu ni da de
pela me lho ria da edu ca ção.

Por tudo isso, o Pro gra ma Esco la Bra sil foi, por
duas ve zes, fi na lis ta do Gran de Prê mio Ayrton Sen na
de Jor na lis mo, do Prê mio Lí be ro Ba da ró de Ra di o jor -
na lis mo, Re vis ta Impren sa, do Prê mio Ibe ro-Ame ri ca -
no de Co mu ni ca ção pe los Di re i tos da Infân cia e Ado -
les cên cia (Uni cef), e do Prê mio Abrinq pe los Di re i tos
da Cri an ça. O co or de na dor do pro gra ma, ra di a lis ta
Aír ton Me de i ros, re ce beu da ANDI o tí tu lo de Jor na lis -
ta Ami go da Cri an ça.

O prin ci pal re tor no des se tra ba lho, no en tan to, e 
que evi den cia o po der de mo bi li za ção do pro gra ma,
são as mais de 41 mil car tas já re ce bi das e que con ti -
nu am che gan do numa mé dia de 700 por mês. São dú -
vi das, ori en ta ções, ques ti o na men tos e in for ma ções
so bre a edu ca ção, vin das dos mais de 1.100 Mu ni cí -
pi os al can ça dos. E são car tas ca ri nho sas, de se nha -
das, bor da das, re ve lan do a im por tân cia com que é re -
ce bi do pela au diên cia.

Sr. Pre si den te, por tudo o que foi ex pos to, gos ta -
ria de cha mar a aten ção do Go ver no que está para
as su mir, do fu tu ro Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -

va, no sen ti do de apo i ar ini ci a ti vas sé ri as - como o
Pro gra ma Esco la Bra sil - que pro mo vem a edu ca ção
em nos so País. Gos ta ria ain da de su ge rir que o novo
go ver no, que toma pos se no pró xi mo dia 1º, não ape -
nas apo i as se es sas ini ci a ti vas, mas de sen vol ves se
uma po lí ti ca de edu ca ção per ma nen te por meio do
rá dio, de vi do ao po der que este ve í cu lo tem de che gar 
a lu ga res onde a te le vi são não al can ça. Infe liz men te,
o Go ver no que está se en cer ran do não teve essa pre -
o cu pa ção e sen si bi li da de, e por pou co o Bra sil não
per deu a con tri bu i ção do Esco la Bra sil, um par ce i ro
pre ci o so na luta pela er ra di ca ção das de si gual da des,
a re du ção do anal fa be tis mo e a pro mo ção da sa ú de e
da ci da da nia.

Fi na li zan do, gos ta ria mu i to que a Rá dio Se na -
do, Ondas Cur tas - aqui faço um ape lo ao Pre si den te 
do Se na do, ao fu tu ro Pre si den te, ao Se cre tá rio de
Co mu ni ca ção do Se na do Fe de ral, ao Di re tor da Rá -
dio Se na do - vol ta da para a nos sa Ama zô nia Le gal,
tam bém es ti ves se en tre as par ce i ras na re trans mis -
são do Esco la Bra sil, o que já vem sen do fe i to por 36
emis so ras vo lun tá ri as es pa lha das pelo nos so País.

Como se sabe a Rá dio Se na do, Ondas Cur -
tas, tem um al can ce pra ti ca men te em todo o nos so
País e por isso da ria uma gran de con tri bu i ção a esse
pro je to, que é cons tru í do e ori en ta do pelo ter ce i ro se -
tor, mais es pe ci fi ca men te pelo Esco la Bra sil.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Le o mar Qu in ta ni lha, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Con ce do
a pa la vra, como pró xi mo ora dor ins cri to, ao Se na dor
Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, este ano par ti ci pei da mais atí pi ca de to das 
as ele i ções dis pu ta das em mi nha tra je tó ria po lí ti ca. O
PMDB per deu em Go iás numa si tu a ção anor mal.

Não ve nho aqui, Sr. Pre si den te, la men tar ou jus -
ti fi car a der ro ta. Ve nho dar co nhe ci men to ao Bra sil da
for ma au to ri tá ria e de si gual com que se de sen ro lou
todo o pro ces so no meu Esta do. Eu po de ria ter fe i to
este pro nun ci a men to no dia se guin te às ele i ções.
Pre fe ri es pe rar para que não fos se mal-en ten di do. No
ca lor do re sul ta do, a apre sen ta ção de uma de nún cia
po de ria soar ape nas como um de sa ba fo.

Já dis pu tei pes so al men te seis ele i ções e pre sen -
ci ei vá ri as ou tras. Par ti ci pei de ele i ções no Go ver no e
na Opo si ção, mas nun ca vi nada igual ao que ocor reu
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este ano em Go iás. O abu so do po der eco nô mi co, o uso 
da má qui na, o ter ro ris mo psi co ló gi co, a pres são, o des -
res pe i to às ins ti tu i ções e à de mo cra cia. Um jogo de
vale-tudo para man ter o po der a qual quer pre ço. 

Qu an do fui es co lhi do can di da to a go ver na dor
do meu Esta do, sa bia das di fi cul da des que ia en fren -
tar. Nun ca fugi de de sa fi os e por isso ace i tei. Entrei na 
dis pu ta com co ra gem e com uma es tru tu ra mo des ta
de cam pa nha, am pa ra do ape nas no amor a Go iás e
aos go i a nos e nas mi nhas pro pos tas. Armas que, la -
men ta vel men te, mos tra ram-se in su fi ci en tes para der -
ro tar a cam pa nha mais cara já vis ta em toda a his tó ria 
do meu Esta do.

Os abu sos co me ti dos pelo go ver na dor, en tão
can di da to à re e le i ção, na cam pa nha fo ram tan tos que 
o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral pe diu a cas sa ção da sua
can di da tu ra e a sus pen são de seus di re i tos po lí ti cos.

É sem pre bom fri sar que foi o Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral que pe diu a cas sa ção. Não foi ne nhum dos
ad ver sá ri os do atu al go ver na dor.

Os mo ti vos ale ga dos pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral fo ram os se guin tes: uti li za ção in de vi da, com uso 
de di nhe i ro pú bli co, de ór gãos de co mu ni ca ção; abu -
so do po der eco nô mi co, abu so do po der po lí ti co e
abu so de au to ri da de.

Se gun do os do cu men tos do Mi nis té rio Pú bli co,
em ape nas um mês um jor nal go i a no re ce beu R$1,5
mi lhão para dis tri bu ir gra tu i ta men te cin co mi lhões de
exem pla res com man che tes fa vo rá ve is ao go ver na dor.
Ve jam bem, são cin co mi lhões de exem pla res, uma ti -
ra gem que ne nhum jor nal do Bra sil pos sui. Esse é ape -
nas um dos exem plos ci ta dos pela de nún cia.

Os gas tos do go ver no go i a no com pu bli ci da de,
de acor do com o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, “fo ram
exa ge ra dos e de cu nho po lí ti co ele i to re i ro”. Em 2001,
gas ta ram 80 mi lhões. Nes te ano, ape nas nos pri me i -
ros seis me ses, mais de R$60 mi lhões.

Para efe i to de com pa ra ção, o Esta do de São Pa -
u lo, cuja ar re ca da ção é de ze nas de ve zes ma i or do
que a de Go iás, gas tou R$29 mi lhões este ano. A me -
ta de, por tan to, do que foi gas to no Esta do de Go iás.

Ago ra, pres tem aten ção. O gra ve não são ape -
nas os gas tos exa ge ra dos, mas os ob je ti vos vi sa dos
com o uso do di nhe i ro pú bli co. Na ação em que pede
a cas sa ção do go ver na dor, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de -
ral apre sen ta uma fita gra va da, onde o pró prio go ver -
na dor, em pes soa, diz a ali a dos que o di nhe i ro da co -
mu ni ca ção é o se gre do da vi tó ria.

Ele diz tex tu al men te:
“Com esse di nhe i ro eu ga nho as ele i ções em

Go iás dos prin ci pa is ad ver sá ri os.”

Essa fita cons ta do pro ces so que o Mi nis té rio
Pú bli co move con tra o atu al go ver na dor.

De acor do com o Pro cu ra dor Re gi o nal Ele i to ral,
Dr. Mar co Tú lio de Oli ve i ra e Sil va, diga-se de pas sa -
gem, um Pro cu ra dor res pe i ta do, ho nes to, co e ren te,
com pe ten te e que vem de sen vol ven do um gran de tra -
ba lho em meu Esta do, os abu sos fo ram re a li za dos às
es cân ca ras, vi san do a in flu en ci ar o ele i tor, tor nan do a 
dis pu ta de si gual.

Pa la vras do Pro cu ra dor: 
Os abu sos pra ti ca dos ca u sa ram gra ves pre ju í -

zos à li ber da de do voto, vi ci an do a von ta de po lí ti ca
dos ele i to res, pro mo ven do um de se qui lí brio em fa vor
do can di da to in ves ti ga do, com pro me ten do a ele i ção
para go ver na dor de Go iás.

Na con clu são de sua de nún cia, o Pro cu ra dor diz 
que os abu sos ca u sa ram da nos ir re ver sí ve is aos ad -
ver sá ri os do go ver na dor.

Na im pren sa lo cal, sal vo ra ras e hon ro sas ex ce -
ções, aque les ór gãos que não ade ri ram pelo di nhe i ro
fo ram per se gui dos e fe cha dos. Um exem plo é a Rá -
dio K do Bra sil, de pro pri e da de do jor na lis ta Jor ge
Ka ju ru. Por pra ti car um jor na lis mo in de pen den te, a
Rá dio K foi fe cha da oito ve zes, aten den do re pre sen -
ta ções do go ver na dor. A úl ti ma de las, na se ma na fi nal 
da ele i ção, con for me do cu men tos que ane xa rei a
este pro nun ci a men to.

De acor do com a ju í za do TRE, as crí ti cas de
Jor ge Ka ju ru ao go ver no não po de ri am con ti nu ar no
ar para não pre ju di car o ple i to. Ou seja: gas tar di nhe i -
ro do go ver no para fi nan ci ar pro mo ção pes so al do go -
ver na dor e ata ques aos ad ver sá ri os era per mi ti do.
Por ou tro lado, cri ti car o go ver no vi rou cri me pas sí vel
de pu ni ção su má ria.

Na úl ti ma vez em que a Rá dio K foi fe cha da, o
mo ti vo foi o anún cio do jor na lis ta Jor ge Ka ju ru da pu -
bli ca ção de um li vro com pro vas de ir re gu la ri da des no 
go ver no, cha ma do “Dos siê K”. A rá dio foi fe cha da e,
como não po de ria de i xar de ser den tro do ce ná rio lo -
cal da ele i ção, a cir cu la ção do li vro foi pro i bi da e seus
exem pla res fo ram apre en di dos. 

Des con ten tes com o fe cha men to da emis so ra,
os fun ci o ná ri os da Rá dio K do Bra sil fi ze ram, em
Go iâ nia, uma ma ni fes ta ção con tra a cen su ra. Re sul -
ta do: fo ram dis per sa dos pela po lí cia, que ata cou com
bom bas de gás, ca chor ros e ca va los. 

Jor na lis tas e po pu la res fo ram agre di dos e pre sos.
Um ad vo ga do do PT foi al ge ma do e co lo ca do em um
cam bu rão da po lí cia, con for me foi di vul ga do por par te
da im pren sa na ci o nal. Na im pren sa lo cal, não saiu uma
li nha se quer. Sa bem por quê? A Jus ti ça pro i biu a ve i cu -
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la ção, no ho rá rio ele i to ral e nas te le vi sões, das ce nas de 
agres sões gra va das du ran te a ma ni fes ta ção.

Isso mes mo! A pró pria im pren sa foi pro i bi da de
di vul gar um fato jor na lís ti co da ma i or gra vi da de. 

Va mos além. Em uma de ci são tam bém nun ca
vis ta no nos so país, uma ju í za pro i biu a Opo si ção de
fa zer qual quer re fe rên cia ao go ver na dor nos de ba tes
de rá dio e de te le vi são. Ve jam bem: uma ju í za pro i biu
os jor na lis tas e os de ma is can di da tos de fa la rem dos
go ver nos nos de ba tes. Era como se, na ele i ção pre si -
den ci al, os can di da tos Lula, Ga ro ti nho e Ciro não pu -
des sem fa zer re fe rên cia ao Go ver no de Fer nan do
Hen ri que. Foi o que acon te ceu em Go iás. 

O go ver na dor não par ti ci pa va dos de ba tes e, ao
mes mo tem po, seus ad ver sá ri os eram pro i bi dos de
fa zer qual quer re fe rên cia a ele. Está aqui, em mi nhas
mãos, o des pa cho da ju í za.

Em ou tra sen ten ça, a mes ma ju í za pro i biu este
ora dor que lhes fala de cri ti car a ação do Mi nis té rio
Pú bli co Esta du al na in ves ti ga ção de vá ri as de nún ci as 
con tra o go ver na dor. Crí ti cas que te nho fe i to em fun -
ção da mo ro si da de com que ca mi nham, em se to res
do Mi nis té rio Pú bli co Esta du al, as de nún ci as con tra o
go ver no. Eu, como can di da to, fui tam bém pro i bi do,
por sen ten ça ju di ci al, de fa lar do go ver na dor.

Ago ra, ve jam a iro nia: o Mi nis té rio Pú bli co, que é 
uma ins ti tu i ção im por tan tís si ma, que con ta com o
meu res pe i to, luta no Bra sil in te i ro con tra a cha ma da
Lei da Mor da ça, lei, aliás, que não con ta rá com o meu 
apo io. Mas, em Go iás, com o apo io de uma ju í za do
TRE, o Mi nis té rio Pú bli co Esta du al fez o con trá rio: de -
cre tou a Lei da Mor da ça con tra os ad ver sá ri os do go -
ver na dor, por sen ten ça ju di ci al.

As per se gui ções tam bém atin gi ram a clas se po -
lí ti ca. O Pre fe i to de São Luiz de Mon tes Be los, Edmil -
son, de cla rou apo io à mi nha can di da tu ra, e, no dia se -
guin te, fis ca is do Esta do fe cha ram o fri go rí fi co Fri-Rio, 
de pro pri e da de de sua fa mí lia. Foi um ges to ar bi trá rio
com o in tu i to de de ses ti mu lar no vos apo i os à nos sa
can di da tu ra.

O Go ver na dor usou até os pro gra mas so ci a is
para for çar o voto na sua re e le i ção. Fal tan do três dias
para o ple i to, co me çou a dis tri bu ir di nhe i ro acom pa nha -
do de san ti nhos. O fun ci o ná rio do Go ver no en tre ga va à
pes soa be ne fi ci a da um car tão mag né ti co no va lor de
R$30,00 e fa zia o aler ta de que, se a pes soa não vo tas -
se no Go ver no, ela per de ria o be ne fí cio. Esses abu sos
fo ram fil ma dos e fa zem par te tam bém de uma ou tra
ação de in ves ti ga ção con tra o Go ver na dor.

Esse é ape nas um ân gu lo da ques tão. O uso da
má qui na co me çou bem an tes, na for ma ção das co li -

ga ções. Par ti dos que es ta vam fe cha dos co nos co de -
sis ti ram em cima da hora, em fun ção de ne go ci a ções
de car gos e de aju da fi nan ce i ra para a cam pa nha. O
ob je ti vo era re du zir o tem po de rá dio e de te le vi são.
Fi ca mos com ape nas três mi nu tos, con tra nove mi nu -
tos da co li ga ção do Go ver na dor. Nun ca se viu ta ma -
nho ali ci a men to de lí de res, sabe-se lá a que pre ço!

Um dos nos sos ex-ali a dos, Pre fe i to de Mor ri -
nhos, Jo a quim Gu i lher me, que era o co or de na dor fi -
nan ce i ro da mi nha cam pa nha e pre fe i to de uma das
ci da des mais im por tan tes de Go iás, ade riu ao Go ver -
no a vin te dias da ele i ção e dis se em pra ça pú bli ca
que mu da va de po si ção por que o Go ver na dor lhe pro -
me te ra di nhe i ro e obras para a ci da de. Tudo foi gra va -
do e do cu men ta do, ou seja, ele fez uma con fis são cla -
ra do uso da má qui na pú bli ca em pro ve i to ele i to ral.

Ou tro exem plo foi o uso de pes qui sas fra u da das 
para in flu en ci ar o voto. Até a reta fi nal da cam pa nha,
pes qui sas de ins ti tu tos com con tra tos com o Go ver no
mos tra vam o Go ver na dor com 60% dos vo tos, con tra
ape nas 24% de mi nha can di da tu ra e 7% do PT. De -
nun ci a mos a far sa. O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral pe diu 
uma pe rí cia, e os es pe ci a lis tas da Uni ver si da de Fe -
de ral de Go iás cons ta ta ram fra u des nas pes qui sas. A
Uni ver si da de Fe de ral de Go iás emi tiu um la u do as si -
na do por pes qui sa do res, afir man do que ha via fra u -
des nas pes qui sas. 

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral pe diu, en tão, a sus -
pen são da pu bli ca ção de tais pes qui sas até que fos -
sem sa na das as ir re gu la ri da des. Mas de nada adi an -
tou. Elas con ti nu a ram sen do pu bli ca das com os mes -
mos er ros. 

Ao fi nal, os nú me ros das ur nas com pro va ram a
fra u de. Em vez de 60%, o Go ver na dor ob te ve 50%
dos vo tos. O PT, em vez de 7%, ob te ve 15%. E nós,
em vez de cer ca de 20%, 34%, ou seja, 10 pon tos a
mais do que in di ca vam as pes qui sas. Fi ca mos a 1%
da re a li za ção do se gun do tur no.

Mas era tar de. A far sa das pes qui sas ti nha cum -
pri do o seu pa pel, pas san do a ima gem, por an te ci pa -
ção, de que a ele i ção es ta va de ci di da, ini bin do do a do -
res de cam pa nha, de sa ni man do a mi li tân cia do Par ti -
do e mu dan do o voto da que les que, in fe liz men te, vo -
tam em quem pen sam que ga nha rá a ele i ção. 

Os exa ge ros do Go ver no na cam pa nha che ga -
ram tam bém aos shows mi li o ná ri os. To das as du plas
ser ta ne jas fa mo sas, to das, fo ram con tra ta das, ocor -
ren do algo mu i to gra ve: o Diá rio Ofi ci al do Esta do
di vul gou gas tos de R$1,7 mi lhão nes ses shows, que
fo ram pa gos pela Se cre ta ria da Agri cul tu ra do Esta do. 
E es ses shows fo ram pro por ci o na dos pe las mes mas
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du plas que can ta ram na cam pa nha. Na ex pli ca ção do 
Go ver no, alar de a da como ver da de pela im pren sa,
tudo não pas sa va de co in ci dên cia – é cla ro. 

Foi em ra zão de fa tos como es ses que o Go ver na -
dor fu giu de to dos os de ba tes na te le vi são e no rá dio. Ao
todo fo ram cin co, sen do um de les trans mi ti do pela TV
Anhan gue ra, fi li a da da Rede Glo bo. Ele não com pa re -
ceu, te men do o con tra di tó rio e o ques ti o na men to dos
abu sos que co me teu. Ele não foi a um de ba te se quer dos 
cin co re a li za dos em Go iás. Sem pre res pe i tei e res pe i to a
von ta de do povo, mas sim ples men te não pos so ca lar-me 
di an te de tão gra ves abu sos co me ti dos com o di nhe i ro
pú bli co. Faço isso mo vi do por três mo ti vos: 

O pri me i ro é para re a fir mar que a re e le i ção para
o Exe cu ti vo é um de sas tre. Ima gi nem o pre ço que o
povo go i a no pa ga rá pela ir res pon sa bi li da de de quem
pre ten dia man ter-se no po der a qual quer cus to. Foi só 
pas sar a ele i ção e o Go ver na dor anun ci ou cor tes nos
in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra e nos pro gra mas so -
ci a is. Em no vem bro, o sa lá rio de par te do fun ci o na lis -
mo so freu mais de 15 dias de atra so. 

Por que essa si tu a ção está ocor ren do? A res -
pos ta é sim ples: gas tou-se de ma is na cam pa nha e,
ago ra, é pre ci so cor tar in ves ti men tos até em áre as
fun da men ta is para cum prir a Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal. Quem per de, ob vi a men te, é o povo. 

O se gun do mo ti vo que me traz a esta tri bu na é a
ne ces si da de de dar co nhe ci men to ao Bra sil do que
acon te ceu em Go iás. Com isso, con tri buo na ten ta ti va de
ini bir ações se me lhan tes no fu tu ro, não ape nas em Go -
iás, mas tam bém em ou tros Esta dos da Fe de ra ção. 

Por fim, faço este pro nun ci a men to na es pe ran ça 
de que a Jus ti ça cum pra o seu pa pel. É pre ci so to mar
pro vi dên ci as enér gi cas em Go iás e em tan tos ou tros
Esta dos onde pos sam ter ocor ri do fa tos si mi la res. Se
as pes so as que usam e abu sam do po der não fo rem
pu ni das, esse será o ma i or dos es tí mu los para que a
prá ti ca se per pe tue, ge ran do mais pre ju í zos ao povo. 

Agra de ço a aten ção de to dos, de i xan do re gis -
tra da a mi nha con fi an ça nas ins ti tu i ções de Go iás e
do Bra sil e a mi nha es pe ran ça na pu ni ção ri go ro sa
para aque les que não de mons tram o me nor res pe i to
pelo di nhe i ro pú bli co. Só as sim evi ta re mos que no va -
men te ocor ram si tu a ções como es sas que nos en ver -
go nham nes ta que é uma das ma i o res Na ções de mo -
crá ti cas do mun do.

Na po lí ti ca, ven cer é sem pre bom. Mas é pre ci so 
sa ber es ti mar o cus to de cada vi tó ria. Ven cer a qual -
quer cus to e a qual quer pre ço não tem sen ti do, a não
ser para aque les que vêem a po lí ti ca ape nas como
ins tru men to de re a li za ção pes so al. Em al guns ca sos,

me lhor é não ven cer e guar dar in tac tos a in te gri da de,
a ho nes ti da de, a alma, o co ra ção...Gu ar dar o fu tu ro.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, per mi ta-me ex pres sar a mi nha so -
li da ri e da de a V. Exª, a seu ex tra or di ná rio es pí ri to de
com ba te na de fe sa do in te res se pú bli co e à ma ne i ra
com que pro cu rou se con du zir na cam pa nha para Go -
ver na dor de Go iás. V. Exª tem hon ra do o seu man da to 
como Se na dor e na sua pa u ta de in te res ses tem
gran de co mu nhão co nos co. Sou tes te mu nha do seu
tra ba lho como Pre si den te da Co mis são que es tu dou
as ca u sas da po bre za e as so lu ções para com ba tê-la
e que teve a Se na do ra Ma ri na Sil va na Vice-Pre si dên -
cia. Qu e ro, por tan to ex ter nar o meu res pe i to e cum -
pri men tá-lo por sua atu a ção como Se na dor e can di -
da to ao Go ver no do Esta do de Go iás. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy, um 
dos mais bri lhan tes Se na do res des ta Casa, que tem
pa u ta do a sua con du ta pela ho nes ti da de, pela se ri e -
da de, sem pre lu tan do pe los ide a is ma i o res, vi san do
mu dan ças nes te País. 

Fiz este pro nun ci a men to jus ta men te para dar uma
con tri bu i ção à de mo cra cia e à mo ra li da de pú bli ca em
nos so País. Espe ro que no Go ver no de Luiz Iná cio Lula
da Sil va, que se ini ci a rá no dia 1º de ja ne i ro, na tu ral men -
te com a aju da de V. Exª no Se na do ou em ou tra área,
nós pos sa mos mu dar esse es ta do de co i sas no País,
aca bar com a cor rup ção, fa zer as re for mas po lí ti cas, o fi -
nan ci a men to pú bli co de cam pa nha; aca bar com essa
gas tan ça nas cam pa nhas po lí ti cas, com o tro ca-tro ca de
par ti dos, en fim, exi gir a fi de li da de par ti dá ria. 

Já de i xei bem cla ro ao País que apóio o Go ver -
no Lula e, no fu tu ro, vou apo i ar como bra si le i ro que -
ren do o me lhor para o País. Con fio nele, na sua ho -
nes ti da de, nos ide a is do seu Par ti do, o PT, e te nho
cer te za ab so lu ta que o Lula fará um gran de go ver no. 

Tive a cons ciên cia de pe dir a meus ele i to res, a
nos sos ele i to res o voto para Lula e te rei a cons ciên cia 
de apo iá-lo no Se na do Fe de ral, a fim de que pos sa fa -
zer um gran de go ver no, cor ri gir as dis tor ções do País
e trans for mar o Bra sil em uma Pá tria mais jus ta, mais
hu ma na, mais so li dá ria, mais de mo crá ti ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Com a

pa la vra o Se na dor Ri car do San tos.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.

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, cum -
pre-nos, mais uma vez, por de ver de ofí cio e por so li -
da ri e da de à po pu la ção li to râ nea do Esta do do Espí ri -
to San to e do Bra sil, re tor nar a esta tri bu na para pro -
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tes tar con tra a co bran ça de dé bi tos re tro a ti vos a
1990, re la ti vos a ta xas de foro, di fe ren ça de la u dê mi -
os ou taxa de ocu pa ção, por par te da Se cre ta ria de
Pa tri mô nio da União.

Com efe i to, em vá ri os mo men tos, nes ses úl ti -
mos dois anos, fo mos com pe li dos a nos po si ci o nar
so bre os gra ves pro ble mas que o ins ti tu to dos cha ma -
dos “ter re nos de ma ri nha” tem tra zi do à po pu la ção
ca pi xa ba e bra si le i ra, em ra zão dos se guin tes fa tos:

a) A le gis la ção an ti ga e de fa sa da, que de li mi ta
os ter re nos de ma ri nha, com base numa dis tân cia de
33 me tros da pre a mar mé dia de 1831, re fe ren da da
pelo De cre to-Lei nº 9.760, de 1946;

b) Inci dên cia de ele va dís si ma taxa de 5%, a tí tu -
lo de la u dê mio, para trans fe rên cia da ti tu la ri da de do
imó vel, in ci den te so bre o va lor do do mí nio ple no dos
re fe ri dos imó ve is, que se su per põe ao ITBI, que é um
im pos to mu ni ci pal, e às ta xas car to ri a is de es cri tu ra -
ção e re gis tro, nas tran sa ções one ro sas, ge ran do inú -
me ros “con tra tos de ga ve ta”;

c) Co bran ça de ta xas di fe ren ci a das de ocu pa ção
anu al so bre o va lor do do mí nio útil do imó vel, tam bém
ele va das, de 2% para aque les ins cri tos an tes de 1988 e
de 5% para aque les com ins cri ção pos te ri or a esse ano.

So mam-se a es ses pro ble mas ou tros tan tos que 
vol ta e meia afli gem os pro pri e tá ri os de ter re nos de
ma ri nha, quer no mo men to do re a jus te das ta xas de
ocu pa ção ou do foro anu al, mu i to aci ma do ra zoá vel,
quer nas in ter pre ta ções in di vi du a li za das da le gis la -
ção, apli ca da na aná li se dos pe di dos de afo ra men to
e, ain da, nos pro ce di men tos de no ti fi ca ção dos “no -
vos” con tri bu in tes dos ter re nos de ma ri nha.

Ago ra mes mo, re to man do o ob je to cen tral de
nos so pro nun ci a men to, a Se cre ta ria de Pa tri mô nio da 
União aca ba de no ti fi car cer ca de 9.300 pro pri e tá ri os
de imó ve is, na re gião da Gran de Vi tó ria e ou tros Mu -
ni cí pi os do li to ral ca pi xa ba, tan to ao nor te quan to ao
sul da Ca pi tal, a pa gar dé bi tos de até 12 anos atrás.

Nes sas no ti fi ca ções, com efe i tos mais co er ci ti -
vos do que a sim ples co bran ça, des ta cam-se:

a) Mu i tos pro pri e tá ri os fi ca ram sa ben do ape nas
ago ra, com essa no ti fi ca ção, que es tão as sen ta dos
so bre “ter re nos de ma ri nha” – e mes mo as sim es tão
sen do obri ga dos a pa gar ta xas re tro a ti vas a 12 anos;

b) O não pa ga men to des sas ta xas im pli ca a ins -
cri ção do con tri bu in te no Ca din, o Ca das tro dos Ina -
dim plen tes jun to às ins ti tu i ções fe de ra is;

c) Ain da a Se cre ta ria de Pa tri mô nio da União in -
for ma, na no ti fi ca ção, que o dé bi to dos úl ti mos 12
anos po de rá ser pago em até 30 pres ta ções men sa is, 
des de que a par ce la mí ni ma seja de R$50,00 por
mês, com in ci dên cia de ju ros às par ce las a ven cer,
se gun do o que es ta be le ce a le gis la ção fe de ral.

Ora, ques ti o na-se, Srªs e Srs. Se na do res, pri -
me i ra men te, a real com pe tên cia da Se cre ta ria do Pa -

tri mô nio da União em co brar dé bi tos pres cri tos, ou
seja, com mais de cin co anos.

Ade ma is, ain da que a Se cre ta ria de Pa tri mô nio
da União de fen da a tese da co bran ça dos dé bi tos, tal
co bran ça não obe de ce aos mí ni mos cri té ri os de ra zo -
a bi li da de, ao no ti fi car a quem des co nhe cia sua con di -
ção de ocu pan te de ter re no de ma ri nha.

Esse ins ti tu to dos cha ma dos “ter re nos de ma ri -
nha” tem me re ci do de vá ri os par la men ta res, par ti cu -
lar men te dos Se na do res ca pi xa bas, pro je tos de lei
que pro põem re de fi nir os cri té ri os de en qua dra men to
do que pos sa ser con si de ra do “ter re no de ma ri nha” e
re du zir, de ma ne i ra sig ni fi ca ti va, as ta xas hoje co bra -
das dos con tri bu in tes, se jam ocu pan tes ou fo re i ros.

Tais pro je tos, que guar dam com ple men ta ri da de
en tre si, vi sam, pelo me nos, tor nar mais ra ci o nal e
ade qua da a apli ca ção da le gis la ção à re a li da de ur ba -
na das ci da des li to râ ne as ou lo ca li za das às mar gens
de rios em nos so País, re du zin do a car ga de tri bu tos
que in ci dem so bre os pro pri e tá ri os dos cha ma dos
“ter re nos de ma ri nha”.

No caso do Espí ri to San to, a Se cre ta ria de Pa tri -
mô nio da União im ple men ta um pro je to pi lo to de ca -
das tra men to ex of fi cio de ter re nos de ma ri nha na
Área Me tro po li ta na da Gran de Vi tó ria, já ten do sido
ca das tra dos ex of fi cio 33 mil imó ve is.

A par tir daí, ini ci ou-se a co bran ça das ta xas de
ocu pa ção em 5% do va lor do ter re no, para to dos os pro -
pri e tá ri os ca das tra dos. Essa de ci são ex tem po râ nea de
co bran ça de dé bi tos em atra so de até 12 anos, in cor po ra
no vos de ve do res que, de boa fé, ad qui ri ram imó ve is li -
vres e de sim pe di dos de qua is quer ônus, e são ago ra no -
ti fi ca dos pela Se cre ta ria de Pa tri mô nio da União.

Fe liz men te, de mos um pas so im por tan te na so -
lu ção des sas ques tões, com a apro va ção, pelo Se na -
do, do nos so Pro je to de Lei nº 139, de 2002, que re co -
nhe ce as es cri tu ras pú bli cas an ti gas ou tor ga das a ad -
qui ren tes de imó ve is con si de ra dos como ter re nos de
ma ri nha e seus acres ci dos, as se gu ran do o do mí nio
ple no da pro pri e da de, para to dos os efe i tos le ga is, a
es ses ad qui ren tes. Esse pro je to foi en ca mi nha do à
Câ ma ra para apre ci a ção.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 114, de 2002,
tam bém de nos sa au to ria, que visa re du zir sig ni fi ca ti -
va men te as ta xas atu al men te co bra das pela Se cre ta -
ria de Pa tri mô nio da União dos cha ma dos ocu pan tes
ou fo re i ros de ter re nos de ma ri nha, en con tra-se na
Mesa do Se na do, e será en ca mi nha do ao Ple ná rio,
nos pró xi mos dias – acre di ta mos.

É fun da men tal, nes te mo men to, que o Mi nis té rio 
do Pla ne ja men to e Ges tão sus pen da a co bran ça de
dé bi tos de até 12 anos, dos pro pri e tá ri os dos ter re nos 
de ma ri nha, mes mo por que os pro je tos de lei em tra -
mi ta ção fi nal no Con gres so Na ci o nal, que tra tam da
ma té ria, vi sam dar um novo ar ca bou ço ju rí di co ao as -
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sun to, em subs ti tu i ção a uma le gis la ção ana crô ni ca –
como já afir ma mos an te ri or men te.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, é fun da men -
tal, nes te mo men to, que to dos os es for ços con vir jam
para rom per as re sis tên ci as que ain da per sis tem à
fle xi bi li za ção do ins ti tu to dos “ter re nos de ma ri nha” no 
Con gres so Na ci o nal, im pri min do agi li da de e ra pi dez
aos pro je tos que tra tam da ma té ria; no Po der Exe cu ti -
vo, sus pen den do ime di a ta men te os efe i tos das no ti fi -
ca ções en ca mi nha das re cen te men te aos ocu pan tes
de ter re nos de ma ri nha e agi li zan do a aná li se dos inú -
me ros pro ces sos de afo ra men to em tra mi ta ção na
Se cre ta ria de Pa tri mô nio da União, não só no Espí ri to
San to como em todo o Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela li de ran ça do Go ver no.
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá pela li de ran ça do
Go ver no.

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, pedi a pa la vra para fa zer um re gis tro.

A Fun da ção Ge tú lio Var gas, a Fun da ção Ford e o
Ban co de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al em pre -
en de ram, esta se ma na, a es co lha do prê mio de ges tão
pú bli ca e ci da da nia, que é fe i ta anu al men te para dis tin -
guir ações ino va do ras de Go ver nos es ta du a is, mu ni ci pa -
is e de or ga ni za ções in dí ge nas. Essa dis cus são re ce beu
mais de 1.500 ins cri tos. Fo ram pre mi a das 20 ex pe riên ci -
as de ges tão e de po lí ti cas pú bli cas.

É com sa tis fa ção que afir mo que en tre os agra -
ci a dos está a Pre fe i tu ra de Boa Vis ta com o Pro gra ma 
Bra ços Aber tos, um pro gra ma de par ti ci pa ção po pu lar.

Gos ta ria de enal te cer essa con quis ta da Pre fe i -
tu ra de Boa Vis ta e de re gis trar a im por tân cia do prê -
mio dado pela Fun da ção Ge tú lio Var gas e pela Fun -
da ção Ford. São ações como essa que, além de di vul -
gar, pa tro ci nam mu dan ças para me lho rar a atu a ção
da ges tão pú bli ca.

Qu e ro pa ra be ni zar a Pre fe i tu ra de Boa Vis ta e
os de ma is pro je tos que ga nha ram o prê mio, os 20
pro je tos fi na lis tas. 

Peço a trans cri ção das ma té ri as: “Pre fe i tu ra dis -
pu ta prê mio na ci o nal de ges tão pú bli ca e ci da da nia,”
“Fun da ção Ge tú lio Var gas e Fun da ção Ford que
apre sen tam fi na lis tas do ci clo de pre mi a ção de ges -
tão pú bli ca e de ci da da nia 2002”.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Ma ria de Fá ti ma de Oli ve i ra Ro cha

FGV.EAESP E FUNDAÇÃO FORD APRESENTAM
FINALISTAS DO CICLO DE PREMIAÇÃO
GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA 2002

A Esco la de Admi nis tra ção de Empre sas de São 
Pa u lo da Fun da ção Ge tu lio Var gas (FGV-EAESP),
em par ce ria com a Fun da ção Ford e o apo io do
BNDES, pro mo ve nes ta sex ta-fe i ra, 6 de de zem bro,
na sede do BNDES no Rio de Ja ne i ro, a apre sen ta -
ção dos 20 fi na lis tas do Prê mio Ges tão Pú bli ca e Ci -
da da nia que di vul ga anu al men te ini ci a ti vas ino va do -
ras de go ver nos es ta du a is, mu ni ci pa is e de or ga ni za -
ções in dí ge nas. Além dis so, se rão es co lhi dos os cin -
co ven ce do res do Pre mio de “Expe riên ci as Ino va do -
ras em Ges tão Pú bli ca e Ci da da nia 2002”.

Os 20 pro je tos fi na lis tas são: Pro gra ma Boa Sa fra
(Li mo e i ro do Nor te CE), For ma ção de Par ce ria e Ge ra ção
de Ren da nas Co mu ni da des Ru ra is (Lon tras SC), Pro gra -
ma de For ta le ci men to da Ca de ia Pro du ti va do Se tor Têx til
(Cam pi na Gran de PB), Pro gra ma Pró-Con fec ções (Go i a -
né sia GO), Pro je to Mo vi men to das Mu lhe res Empre en de -
do ras (For ta le za CE), Con sór cio Inter mu ni ci pal de Tra ta -
men to de Re sí du os Só li dos Urba nos – Ci tre su (Três Pas -
sos RS), Pro je to Ami gos do Lixo (Gu a ra tin gue tá SP) Con -
se lhos Co mu ni tá ri as de De fe sa So ci al (CE), Ci da da nia
em Ca de ia para o Di re i to do Fu tu ro (Flo ri a nó po lis SC),
Esco la Pan ta ne i ra (Aqui da u a na MS), Pro je to Ani ke (Ro ra -
i ma), Pro je to Jevy (São Se bas tião SP), Li cen ci a men to
Ambi en tal para Re des de Infra-Estru tu ra (Por to Ale gre
RS), Orça men to Par ti ci pa ti vo Inte ra ti vo (Ipa tin ga MG),
Pou pa tem po (São Pa u lo SP), Pro gra ma de Aten ção à
Pes soa Por ta do ra de Osto mia (Rio de Ja ne i ro RJ), Co -
mis são Pe ri na tal de Belo Ho ri zon te (Belo Ho ri zon te MG),
Rede Pin ta das (Pin ta das BA), Pro gra ma Bra ços Aber tos
(Boa Vis ta RR), Cen tro Inte gra do de Aten di men to à Mu -
lher – CIAM (Rio de Ja ne i ro RJ).

Des de 1996, mais de 5.000 pro gra mas go ver na -
men ta is se ins cre ve ram nos ci clos de pre mi a ção. O Pro -
gra ma se pro põe a es ti mu lar o de ba te e a re fle xão cri ti ca
so bre pro ces sos de trans for ma ção na ges tão pú bli ca no
Bra sil, com ên fa se na ar ti cu la ção en tre go ver no e so ci e -
da de ci vil. Os pro je tos ou ati vi da des de vem ter pelo me -
nos um ano de ope ra ção efe ti va. Po dem ter âm bi tos in -
ter mu ni ci pa is, in te res ta du a is ou re gi o na is, como po dem
ser im ple men ta das em par ce ria com or ga ni za ções da
so ci e da de ci vil ou com ór gãos da União.

Um co mi tê téc ni co e uma ban ca jul ga do ra se le -
ci o na como me lho res ini ci a ti vas àque las que in tro du -
zam mu dan ças em re la ção a prá ti cas an te ri o res; te -
nham im pac to na me lho ria da qua li da de de vida do
pú bli co-alvo; pos sam ser re pe ti das em ou tras lo ca li -
da des; am pli em ou con so li dem o diá lo go en tre a so ci -
e da de ci vil e agen te pú bli cos, e uti li zem re cur sos de
for ma res pon sá vel.

Para apre sen tar o pro gra ma, a pre fe i ta terá dez
mi nu tos para ex por o Bra ços Aber tos, im plan ta do no
iní cio de sua ges tão. O pro gra ma ser ve como eixo
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que nor te ia to das as ações da Pre fe i tu ra. Di vi di do em
eta pas, ele é co or de na do pela Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Ges tão Par ti ci pa ti va e Ci da da nia, que con ta com a 
par ti ci pa ção de mais de 1.300 lí de res co mu ni tá ri os.

O pro gra ma con sis te no ma pe a men to da ci da de,
após a re a li za ção de cen so que atin giu 70% dos do mi cí li -
os. A par tir daí, pro je tos vol ta dos para o com ba te à po -
bre za, ge ra ção de em pre go e ren da, in fân cia e ju ven tu de 
fo ram di men si o na dos e fo ca li za dos den tro das pri o ri da -
des da po pu la ção e da re a li da de lo cal.

Foi por meio dos Bra ços Aber tos que a atu al ad -
mi nis tra ção mu ni ci pal op tou por tra ba lhar im plan tan -
do to dos os seus pro je tos como ex pe riên ci as pi lo tos,
tes tan do-se ini ci al men te a vi a bi li da de das ações. A
par tir daí, a Pre fe i tu ra bus ca o apo io de ou tras ins ti tu i -
ções para le var adi an te seus tra ba lhos.

Te re sa Jucá, na de fe sa do pro gra ma, des ta ca rá
que é fun da men tal bus car o apo io do ma i or nú me ro
pos sí vel de ins ti tu i ções que em par ce ria bus cam so -
lu ções para os pro ble mas da ci da de.

O Prê mio – O Prê mio Ino va ção em Ges tão Pú bli -
ca, da Fun da ção Ge tú lio Var gas e da Fun da ção Ford,
com o apo io do BNDES, tem como ob je ti vo dis se mi nar
ini ci a ti vas ino va do ras em ad mi nis tra ção pú bli ca.

Se gun do os co or de na do res, o pro gra ma Bra ços 
Aber tos já foi pre mi a do ao ser es co lhi do como um dos 
20 pro gra mas se le ci o na dos en tre os mais de 900 que
con cor re ram. A fase de ama nhã é de es co lha de cin co 
des ta ques en tre os 20 fi na lis tas.

Da dos – Ao de fen der o pro gra ma Bra ços Aber -
tos, a pre fe i ta vai mos trar que Boa Vis ta hoje tem
208.514 ha bi tan tes, sen do 58% des sa po pu la ção
com me nos de 21 anos de ida de, en tre as 162.184
pes so as pes qui sa das.

A pre fe i ta vai in for mar que o pro gra ma de tec tou
vá ri os pro ble mas da ci da de, que es tão sen do com ba -
ti dos com ações par ti ci pa ti vas do po der pú bli co, ins ti -
tu i ções e co mu ni da de.

Vai fa lar da exis tên cia de 1.490 jo vens que não
es tu da vam ou tra ba lha vam, em ja ne i ro de 2001,
quan do en tão foi cri a do o Pro je to Cres cer, que hoje
aten de a mais de 600 jo vens com ofi ci nas de ca pa ci -
ta ção pro fis si o nal.

Abor da rá tam bém as ações de sen vol vi das no
cam po da edu ca ção in fan til, na ges tão par ti ci pa ti va que
in te gra so ci e da de e po der pú bli co, dos pro gra mas vol ta -
dos para a cri an ça e o ado les cen te por meio da Orques -
tra Sin fô ni ca Infan to-Ju ve nil, que in te gra jo vens do Bra sil
e da Ve ne zu e la, além do Pro gra ma de Plas ti cul tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

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, que ro
ex ter nar um voto de pe sar pelo fa le ci men to do ator

Car los Zara à sua fa mí lia, à sua es po sa, Eva Wil ma, a 
seus  fi lhos e a Ri car do Za rat ti ni, seu ir mão.

Car los Zara sem pre des ta cou-se como um ator
mu i to cons ci en te dos pro ble mas na ci o na is e lu tou,
tam bém, pela jus ti ça. Infe liz men te, fi cou do en te e fa -
le ceu no dia de on tem.

Gos ta ria, tam bém, de cum pri men tar os res pon -
sá ve is, Fer nan do Me i rel les e Ká tia Lund, pelo fil me
Ci da de de Deus, que ga nhou o prê mio Gla u ber Ro -
cha no 24º Fes ti val de Ha va na.

Tra ta-se de um prê mio con ce di do há 17 anos
pela agên cia Pren sa La ti na; o fil me tem tido ex tra or di -
ná ria re per cus são, não ape nas aqui no Bra sil, mas
tam bém ten do sido in di ca do ao Oscar, como um dos
fil mes bra si le i ros que po de rão es tar, mais uma vez,
hon ran do o ci ne ma na ci o nal. 

Qu e ro, Sr. Pre si den te, pres tar so li da ri e da de ao
juiz de Ara i o ses, no Ma ra nhão, Dou glas de Melo Mar -
tins, pelo fato co ra jo so to ma do no úl ti mo dia 8 de no -
vem bro pas sa do.

O juiz man dou li ber tar to dos os pre sos do mu ni -
cí pio, num ato de pro tes to con tra a con ces são de há -
be as cor pus em fa vor do pre fe i to do Mu ni cí pio de
Água Doce, Fran cis co das Cha gas Li nha res; do Pre -
si den te da Câ ma ra de Ve re a do res, José Ma ria Alves
de Ara ú jo; e do pri me i ro se cre tá rio da Casa, Fran cis -
co das Cha gas Ri be i ro da Paz. Eles ha vi am sido pre -
sos por cor rup ção e for ma ção de qua dri lha.

Ontem o Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Ma ra -
nhão ex pe diu man da do de pri são para co lo car na ca -
de ia o pre fe i to cas sa do, o pre si den te da Câ ma ra de
Ve re a do res e o pri me i ro se cre tá rio da Casa.

O ato do juiz Dou glas de Melo Mar tins é um aler -
ta con tra a im pu ni da de dos cri mes de cor rup ção que,
se gun do o pró prio ma gis tra do, tem sido mu i to gran de
no Ma ra nhão: “Te nho pes qui sa do so bre isso e até
ago ra não en con trei uma úni ca pes soa pre sa no Ma -
ra nhão por cri me de cor rup ção”.

Há pou cos mais de 20 dias o juiz Dou glas de
Melo Mar tins vem en fren tan do uma sin di cân cia aber -
ta no Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do para in ves ti gar a
ati tu de do juiz ao cri ti car a pos tu ra do Tri bu nal em
con ce der os há be as cor pus.

Vá ri as en ti da des do Esta do já fi ze ram uma mo -
ção de apo io ao juiz, como a CNBB, OAB/MA, a Co -
mis são de Jus ti ça e Paz.

Gos ta ria de re que rer se jam ane xa das as no tí ci -
as re fe ren tes a esse as sun to da im pren sa do Ma ra -
nhão, Sr. Pre si den te. 

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

    605DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 26017

DEZEMBRO 2002606    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26018 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

    607DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Dezembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  13 26019

DEZEMBRO 2002608    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26020 Sexta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do
Melo, como Lí der do PSDB, para co mu ni ca ção de in -
te res se par ti dá rio, no ter mos do art. 14, in ci so II, alí -
nea b, do Re gi men to Inter no.

Logo a se guir, con ce de rei a pa la vra ao úl ti mo
ora dor ins cri to, Se na dor Luiz Pas to re, con si de ran do
que a ses são está pre vis ta para ter mi nar às 14 ho ras
e 3 mi nu tos.

Tem a pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 

tra ta-se de uma ob ser va ção que, em nome do PSDB,
te nho o de ver de fa zer. Qu an do o Pre si den te ele i to
Lula vi a jou à Amé ri ca La ti na, al gu mas de suas co lo -
ca ções, no ex te ri or, ca u sa ram cer ta pre o cu pa ção.
Co gi ta mos, in clu si ve, dis cu tir o as sun to aqui, mas
pre fe ri mos con si de rar que era ne ces sá rio de i xar que
flu ís se um pou co mais de tem po para que no vas ma -
ni fes ta ções vi es sem e aque las pre o cu pa ções fos sem
dis si pa das.

Ago ra, o Pre si den te ele i to es te ve nos Esta dos
Uni dos e está sen do atri bu í do a S. Exª uma de cla ra -
ção que, essa sim, pre o cu pa: ao anun ci ar o nome do
Mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci, S. Exª te ria dito
que o Bra sil está na UTI e que ha via de ci di do de sig -
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nar um mé di co para o Mi nis té rio da Fa zen da. É cla ro
que S. Exª, mu i to pro va vel men te, de se jou ape nas fa -
zer uma brin ca de i ra ao se re fe rir ao as sun to, um co -
men tá rio bem hu mo ra do e in te li gen te, que, da par te
de qual quer um de nós se ria tido como um co men tá -
rio chis to so, en gra ça do, in te res san te, mas que, in fe -
liz men te, par tin do do Pre si den te da Re pú bli ca, cujo
man da to está pres tes a se ini ci ar, foi uma de cla ra ção
in te res san te e ao mes mo tem po in fe liz.

Não há dú vi da de que S. Exª tem um sen so de
hu mor bas tan te acu ra do, mas, na re a li da de, ele deve
es tar li mi ta do pela res pon sa bi li da de. Ao de cla rar que
o Bra sil está na UTI, o Pre si den te da Re pú bli ca de cla -
ra ao mun do a sua vi são pes si mis ta em tor no da re a li -
da de eco nô mi ca. Vai para a UTI quem está numa si tu -
a ção ex tre ma men te gra ve, numa si tu a ção que pode
ser ter mi nal. E, em bo ra a re a li da de da glo ba li za ção
pos sa não agra dar a mu i tos, a gran de ver da de é que
ela exis te e que nos so País, en quan to não vi e rem a
ser co lhi dos os fru tos da mo der ni za ção e da pró pria
po lí ti ca eco nô mi ca que o novo Go ver no anun cia, con -
ti nua ne ces si tan do de ins pi rar con fi an ça ao mer ca do
em todo o mun do, e essa é uma de cla ra ção que aba la 
a con fi an ça que se pos sa ter no Bra sil.

Quis fa zer este re gis tro para la men tar que, em -
bo ra se gu ra men te na me lhor das in ten ções, o Pre si -
den te não te nha re fre a do seu ím pe to e não te nha per -
ce bi do que, al gu mas ve zes, é me lhor per der a pi a da
do que per der a con fi an ça in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, era esse o co mu ni ca do que,
como Lí der do PSDB, eu de se ja va fa zer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Con si de -

ran do que o Se na dor Luiz Pas to re dis pen sa o mo -
men to da sua fala, ins cre ven do-se para a pró xi ma se -
ma na, con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, Lí der do PTB nes ta Casa.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga -
do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia.

Gos ta ria de, mais uma vez, aler tar esta Casa
para a ques tão do au men to exor bi tan te de pre ços dos 
me di ca men tos em nos so País.

O bra si le i ro está pa gan do bem mais caro do que 
o pre vis to pe los re mé di os no País. Se gun do pes qui sa
do Con se lho de Far má cia do DF (CRF-DF), 865 me -
di ca men tos so fre ram alta de pre ços aci ma do li mi te
má xi mo per mi ti do, que foi de 9,92%, au to ri za do pela
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa), em 
no vem bro.

De acor do com o re la tó rio, ba se a do em lis ta de
re mé di os pu bli ca da em re vis ta do se tor, a va ri a ção de 
pre ços está en tre 0,6% e 49% em 7.883 me di ca men -
tos. O item mais caro da lis ta é o imu nos su pres sor
Sig mas po rim Mi cro ral, do la bo ra tó rio Sig ma Phar ma,

que tem como fun ção re es tru tu rar o sis te ma imu no ló -
gi co. O pre ço, em no vem bro, era de R$266,74 e, em
de zem bro, pas sou para R$397,52, um au men to de
49,03%. [Tra ta-se de um re mé dio es sen ci al para os
ai dé ti cos ou para os que es tão em tra ta men to de cân -
cer, fa zen do, por exem plo, qui mi o te ra pia.]

A as ses so ria de im pren sa da Anvi sa in for mou on -
tem que vai in ves ti gar a de nún cia do CRF-DF e de ve rá
pu nir as in dús tri as que es ti ve rem bur lan do a lei. A mul ta, 
nes se caso, va ria de R$200,00 a R$3 mi lhões, po den do 
ha ver per da da li cen ça de atu a ção no País.

Os me di ca men tos fi to te rá pi cos e as so lu ções
of tal mo ló gi cas não es tão in clu í dos no con ge la men to
de pre ços. Hoje, o ór gão tam bém lan ça rá uma lis ta
com 15.431 pro du tos no mer ca do ana li sa dos e com
pre ços fis ca li za dos. Se gun do a Anvi sa, an tes do fim
do ano ha ve rá um ma pe a men to das in dús tri as que
co bram pre ços abu si vos.

O que é mais gra ve vem ago ra, Sr. Pre si den te, e
já cha mei a aten ção so bre o as sun to, ten do en de re -
ça do ofí cio ao Pre si den te da Co mis são de Assun tos
So ci a is e ao da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O pre ço dos re mé di os é re gu la do des de 2000,
pela Lei nº 10.213, que per de o seu efe i to em 31 de
de zem bro des te ano. A Fe de ra ção Bra si le i ra das
Indús tri as Far ma cêu ti cas (Fe bra far ma) não quis se
pro nun ci ar, mas de fen de o au men to de até 9,92%,
au to ri za do pelo Go ver no. A ins ti tu i ção o jus ti fi ca pela
de fa sa gem da mo e da bra si le i ra, já que os la bo ra tó ri -
os so frem com a os ci la ção do câm bio. [Sr. Pre si den te, 
sa be mos que, sem pre que au men ta o câm bio, os pre -
ços so bem; mas, quan do o câm bio re cua – como hoje
–, os pre ços não ba i xam de ma ne i ra ne nhu ma.]

Para o Pre si den te do CRF-DF, Dr. Antô nio Bar -
bo sa, o au men to não é jus ti fi cá vel. “O cus to da ma té -
ria-pri ma dos me di ca men tos caiu, em mé dia, 40%;
além dis so, 90% dos re mé di os não têm mais pa ten -
tes”  diz. De acor do com a pes qui sa do CRF-DF, o fa -
tu ra men to da in dús tria far ma cêu ti ca au men tou em
326,57% des de 1994, e a ven da dos pro du tos cres -
ceu ape nas 1,68%. [Quer di zer, o fa tu ra men to au -
men ta, mas o nú me ro de re mé di os ven di dos é pra ti -
ca men te o mes mo. Quem paga é o povo bra si le i ro,
prin ci pal men te o po bre, do en te e ido so.] Ou seja, os
pre ços al tos aju da ram os co fres das in dús tri as. O lu -
cro de 2002 do se tor, com pa ra do com 2001, foi de
R$5,47 bi lhões.

Hoje, no Bra sil, 54 mi lhões de pes so as não têm
con di ções de com prar re mé di os ou de pen dem da dis -
tri bu i ção gra tu i ta nos hos pi ta is pú bli cos. Cer ca de
30% das in ter na ções são re sul ta do de pa ci en tes que
não uti li za ram os re mé di os ne ces sá ri os para se man -
te rem sa u dá ve is.

Ain da hoje, ao pas sar pela Espla na da dos Mi -
nis té ri os, vi mos mu i tas fa i xas dos ne fro pa tas, dos que 
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são do en tes do rim, por ta do res de in su fi ciên cia re nal
crô ni ca, so li ci tan do o apo io dos Par la men ta res, por -
que está fal tan do re mé dio e san gue para as he mo diá -
li ses. Então, de ve rão mor rer mu i tos bra si le i ros por fal -
ta de san gue e de me di ca men tos imu nos su pres si vos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro que V. Exª pu bli -
que, na ín te gra, essa nota que me che gou do Con se -
lho Re gi o nal de Far má cia do Dis tri to Fe de ral. Mais
uma vez, cha mo a aten ção do pró xi mo Pre si den te da
Re pú bli ca, o Pre si den te Lula, que ha ve rá de mo di fi -
car e me lho rar a vida dos bra si le i ros, so bre tu do da -
que les mais ne ces si ta dos, para que tome as pro vi -

dên ci as ca bí ve is para que a Lei nº 10.213, ou a si mi -
lar, seja re e di ta da, para que não haja os abu sos co -
me ti dos pe los pro pri e tá ri os das in dús tri as far ma cêu ti -
cas do nos so País.

Mu i to obri ga do.
DO CU MEN TO A QUE SE RE FE RE O

SE NA DOR CAR LOS PA TRO CÍ NIO EM
SEU PRO NUN CI A MEN TO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Oli vir Ga bar do, Luiz Otá vio,

Ro me ro Jucá e Mo re i ra Men des 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. OLIVIR GABARDO (Blo co/PSDB  PR) 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, re ce bo do Pre -
si den te da Re pre sen ta ção Cen tral Ucra ni a no/Bra si le -
i ra, Sr. J. Wel gacz, do cu men to em que S. Sª co mu ni ca 
es tar afas tan do-se do car go, após oito anos a fren te
da en ti da de re pre sen ta ti va  da na ção Ucra ni a na. Sou
tes te mu nha do mu i to que ele fez em prol das re la ções 
do Bra sil com o seu país e do tra ba lho hu ma ni tá rio
que de sen vol veu em fa vor de con ci da dãos vi ti ma dos
pelo aci den te da Usi na Nu cle ar de Cher nobyl, que
atin giu con si de rá vel ex ten são da Ucrâ nia e vi ti mou
um gran de nu me ro de seus ha bi tan tes. Tive a opor tu -
ni da de de, nos tem pos em que exer ci car gos po lí ti cos
no Pa ra ná, a exem plo da Se cre ta ria de Edu ca ção do
Esta do, de co la bo rar com J. Wel gacz, e, por isso mes -
mo, pos so dar o meu tes te mu nho da de di ca ção e da
com pe tên cia com que ele se hou ve nes tes oito pro fí -
cu os anos em que pre si diu a Re pre sen ta ção Ucra ni a -
no/Bra si le i ra. Como Se cre ta rio, aten di ao ape lo para
fa cul tar no Pa ra ná o en si no do idi o ma ucra ni a no nas
es co las de pri me i ro grau. Em vi si ta que fiz ao país, fir -
ma mos acor do de co la bo ra ção cul tu ral, pelo qual pro -
fes so res da Ucrâ nia vi e ram ao Pa ra ná, en quan to
mes tres pa ra na en ses fo ram para aque le país, num
sa lu tar in ter câm bio que, in fe liz men te, não teve con ti -
nu i da de. Mas foi no cam po do aten di men to às vi ti mas
de Cher nobyl que me sen ti mais gra ti fi ca do em co la -
bo rar com o povo ucra ni a no. Lem bro-me de ter con tri -
bu í do para que as três pri me i ras cri an ças con ta mi na -
das pela ra di a ção e que, como con se qüên cia apre -
sen ta vam um qua dro de le u ce mia, vi es sem ao Pa ra -
ná sub me ter-se a trans plan te de me du la ós sea, tra ta -
men to até hoje in di ca do para o mal. A par tir de las, ou -
tras tan tas vi e ram sub me ter-se ao tra ta men to no Hos -
pi tal Evan gé li co de Cu ri ti ba, cul mi nan do com a as si -
na tu ra de pro to co lo, atra vés do qual mé di cos e en fer -
me i ros da Ucrâ nia fo ram tre i na dos no Pa ra ná para a
prá ti ca do trans plan te de me du la ós sea na que les
pais, não obs tan te con ti nu e mos a re ce ber pa ci en tes
de lá para o re vo lu ci o ná rio tra ta men to.

No do cu men to que o Pre si den te da Re pre sen -
ta ção Ucra ni a no/Bra si le i ra me en ca mi nhou e no qual

teve a gen ti le za de pres tar-me ho me na gem, atri bu in -
do-me par ce ria em va ri as pro mo ções, está a in di ca -
ção de um tra ba lho per sis ten te e pro du ti vo em fa vor
das re la ções en tre os dois pa í ses. Ele enu me ra, além
do acor do de tre i na men to de mé di cos, a ins ta la ção da 
Emba i xa da e do Con su la do-Ge ral em Cu ri ti ba; a vin -
da do Pre si den te da Ucrâ nia, Le o nid Kut chma ao Bra -
sil e ao Pa ra ná, quan do ina u gu rou o Me mo ri al Ucra ni -
a no; a ce le bra ção de acor dos que pos si bi li ta ram cur -
sos de pós-gra du a ção de Li te ra tu ra, His tó ria e do Idi -
o ma ucra ni a no; cur so de co re o gra fia fol cló ri ca ucra ni -
a na e de pin tu ra de íco nes e pro je tos de Ucra i nos -
navs tva. Inse re-se, ain da, en tre as pro mo ções de J.
Wel gacz os Fes ti va is do can ci o ne i ro ucra ni a no e as
co me mo ra ções da Inde pen dên cia da Ucrâ nia, com
fes ti vi da des cujo pon to alto eram jan ta res que re u ni -
am mais de 500 mem bros da co mu ni da de ucra ni a na
do Bra sil e da Ucrâ nia.

Foi, sem dú vi da, Sr. Pre si den te, uma ges tão
pro fí cua des te ucra ni a no, que tem sa bi do hon rar as
tra di ções do seu povo e con tri bu í do de for ma bri lhan -
te para o es tre i ta men to das re la ções en tre o Bra sil a
Ucrâ nia.

Sin to-me hon ra do por ter sido agra ci a do com
pa la vras ge ne ro sas pelo re pre sen tan te da na ção
ucra ni a na, por que sei da con tri bu i ção que este povo
tem dado ao de sen vol vi men to do meu Esta do. Este
país do Les te eu ro peu, que pas sou a fa zer par te do
con tex to mun di al des de a sua de cla ra ção de in de pen -
dên cia em 1991 e bra si le i ro, des de o fi nal do sé cu lo
XIX, com a che ga da ao Bra sil de al guns mi lha res de
imi gran tes ucra ni a nos, tem con tri bu í do gran de men te
para o de sen vol vi men to eco nô mi co e cul tu ral do Pa -
ra ná, gra ças à ca pa ci da de de tra ba lho de sua gen te
que para o meu Esta do imi grou.

A Ucrâ nia, an ti ga re pu bli ca so vié ti ca, tor nou-se
in de pen den te no dia 24 de agos to do ano de 1991. Si -
tua-se no Cen tro-Les te da Eu ro pa. Sua área de
603.700 mil qui lô me tros qua dra dos teve ori gem no
Prin ci pa do de Kiev, atu al ca pi tal do país e ci da de mais 
po pu lo sa, com 2,6 mi lhões de ha bi tan tes. Ape sar de
ter es ta do por mais de 70 anos sob o re gi me co mu nis -
ta, a Ucrâ nia, com mais de 52 mi lhões de ha bi tan tes,
so li di fi ca, cada vez mais a sua eco no mia. Foi lá que
as tur bi nas da Hi dre lé tri ca de Ita i pu fo ram cons tru í -
das. Após sua in de pen dên cia em 1991, a Ucrâ nia
abriu suas por tas, mos tran do o seu sis te ma de trans -
por te, exem pli fi can do a alta tec no lo gia do país que
sou be do mi nar a ener gia nu cle ar e cons tru ir as ma i o -
res hi dre lé tri cas do mun do. Pos sui uma in dus tria de -
sen vol vi da, so bre tu do de me ta lur gia, en ge nha ria me -
câ ni ca, ma qui na ria (lo co mo ti vas, equi pa men tos fer ro -
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viá ri os, tra to res, au to mó ve is e fer ra men tas). Além dis -
so, pos sui car vão, mi né rio de fer ro, man ga nês, gás
na tu ral e pe tró leo e seus pro du tos in dus tri a is são ex -
por ta dos para mais de 100 pa í ses, en tre os qua is o
Bra sil.

O Bra sil sem pre aco lheu com a ma i or fra ter ni da -
de os imi gran tes ucra ni a nos que para aqui vi e ram em
bus ca de me lho res dias em pe río dos di fí ce is de sua
his tó ria. Boa par te des sa imi gra ção foi en con trar em
meu Esta do, o Pa ra ná, o am bi en te pro pí cio para a
nova vida. Essa imi gra ção teve o seu ini cio no fi nal do
sé cu lo de ze no ve. É pos sí vel re gis trar-se que  já nos
anos de 1876, 1884 e 1891 co me ça ram a che gar al -
gu mas fa mí li as e gru pos iso la dos de ucra ni a nos ao
Pa ra ná, fi xan do-se em sua ma i o ria nos ar re do res de
Cu ri ti ba, mais pre ci sa men te nas Co lô ni as de San to
Iná cio e To más Co e lho. A his tó ria re gis tra que eles
de sem bar ca ram no Por to de Pa ra na guá, che gan do a
Cu ri ti ba, para, em se gui da, re ce be rem lo tes no in te ri or 
do Esta do. Pode-se con si de rar que a imi gra ção ucra -
ni a na no Pa ra ná re a li zou-se em três eta pas dis tin tas.
A pri me i ra, como dis se, data de fins do sé cu lo XIX,
quan do mi lha res de ucra ni a nos, so bre tu do la vra do res
da Ga li cia e Bu ko vi na, em con se qüên cia da su per po -
pu la ção agrá ria e dé bil in dus tri a li za ção, bem como
das más con di ções só cio-eco nô mi cas, aban do na ram
as ter ras ne gras e se trans fe ri ram para ou tros pa i ses,
en tre os qua is o Bra sil, onde se fi xa ram, es pe ci al men -
te no Pa ra ná. A se gun da eta pa ocor reu após a Pri me i -
ra Gu er ra Mun di al. Os mo ti vos des ta vez fo ram, so -
bre tu do po lí ti cos, li ga dos à uni fi ca ção dos Esta dos
Ucra ni a nos numa só Re pu bli ca, com ba ti da pe los rus -
sos. Os imi gran tes des ta eta pa fo ram en ca mi nha dos
aos nú cle os já exis ten tes. O ma i or êxo do dos ucra ni a -
nos, to da via, se deu após a Se gun da Gu er ra Mun di al
e cons ti tu iu a ter ce i ra eta pa da imi gra ção ucra ni a na.
Fo ram mais de 200 mil imi gran tes, en tre ope rá ri os,
pri si o ne i ros de guer ra, re fu gi a dos po lí ti cos e sol da dos
da Pri me i ra Di vi são ucra ni a na e ou tras for ma ções mi li -
ta res que lu ta ram con tra os rus sos. Boa par te des tes
imi gran tes se con cen trou no Pa ra ná.

A his tó ria re gis tra que os imi gran tes ucra ni a nos
vi ve ram no Pa ra ná uma ver da de i ra epo péia, pois se -
gui ram de Cu ri ti ba em com bo i os de car ro ças, a ca va -
lo ou a pé, para o in te ri or, onde se ins ta la ram nas re -
giões ín gre mes do Nor te do mu ni cí pio de Pru den tó -
po lis, na épo ca de no mi na do de São João do Ca pa ne -
ma. Ou tros se guem para San ta Ca ta ri na, para ter ras
to ma das dos ín di os Bo to cu dos, na re gião de Ira ce ma, 
hoje mu ni cí pio de Ita ió po lis, Pa pan du va e San ta Te re -
zi nha. Ou tros tan tos des cem o Rio Igua çu, atin gin do a 
re gião de San ta Cruz do Rio Cla ro (Co lô nia 5, Ser ra

do Ti gre) hoje mu ni cí pi os de Mal let, Pa u lo Fron tin, Pa -
u la Fre i tas e Rio Azul. Ou tros, ain da, vão mais além,
para as re giões inós pi tas de en tão do “Jan ga da”, hoje
mu ni cí pio de União da Vi tó ria, Por to União, Ge ne ral
Car ne i ro e Cruz Ma cha do.

A vida des tes imi gran tes ucra ni a nos, Sr. Pre si -
den te, foi mar ca da por di fi cul da des de toda or dem, a
co me çar pela na tu re za inós pi ta, que era pre ci so do -
mar à for ça do tra ba lho, pela fal ta de me i os de co mu -
ni ca ção e de trans por te, sem con tar com as ter rí ve is
do en ças tro pi ca is, com a in to le rân cia dos na ti vos e
com a fome. Foi uma ver da de i ra epo péia no sen ti do
ma i or da ex pres são. Sen ti ram es tes pri me i ros imi -
gran tes a ne ces si da de de or ga ni zar a vida, sob pena
de pe re ci men to. Não po di am con tar com o apo io de
côn su les ou ou tros re pre sen tan tes di plo má ti cos, à
fal ta de les. É quan do re sol vem ape lar para o so cor ro
da Igre ja. Pro cu ram os pa dres lo ca is, mas es tes não
os en ten dem. Re sol vem es cre ver para a Ucrâ nia,
com um ape lo dra má ti co: “en vi em-nos pa dres”. Em
1896, che ga ao Bra sil o Pa dre João Vo li ans kiy, como
emis sá rio do go ver no Aus tro-Hun ga ro, para cer ti fi -
car-se da re a li da de do povo. Após a vi si ta, re tor na
para a Eu ro pa. Então o car de al Sil ves tre Sem bra to -
vicz, Arce bis po Me tro po li ta no de Lviv, co me ça a sua
mis são. Em 1896, en via dois sa cer do tes: Pa dre Ni co -
lau Mi cha i le vicz e Pa dre Ni kon Roz dols kiy, da Arqui di -
o ce se de Lviv. Estes pa dres vão en fren tar sé ri os pro -
ble mas no Bra sil, pois, per ten ci am ao Rito Ori en tal,
que per mi te o ca sa men to de sa cer do tes. Em face
des ta cir cuns tân cia não con se gui ram aqui au to ri za -
ção para exer ce rem o mi nis té rio sa cer do tal. Foi pre ci -
so o fa mo so “je i ti nho” bra si le i ro para que a si tu a ção
se nor ma li zas se: o Pa dre Nino Roz dols kiy era vi ú vo e, 
por isso, ob te ve ju ris di ção, do en tão Bis po de Cu ri ti -
ba, Dom José de Ca mar go Bar ros, sen do no me a do
para os ru te nos (ucra ni a nos), no dia 10 de ju lho de
1896, en quan to o seu com pa nhe i ro, o Pa dre Ni co lau,
teve que re tor nar a Eu ro pa. Mu i to di nâ mi co, o Pa dre
Ni kon ini cia o seu tra ba lho na re gião de Pru den tó po -
lis. De po is vi e ram ou tros pa dres para o tra ba lho mis si -
o ná rio jun to aos seus con ter râ ne os ucra ni a nos.

Des ta co essa par ti ci pa ção da igre ja, Sr. Pre si -
den te, para lem brar o ca rá ter emi nen te men te re li gi o -
so do povo ucra ni a no ins ta la do no Bra sil. Eu pró prio,
re ce bi edu ca ção em co lé gio re li gi o so de ucra ni a nos e 
mu i to me or gu lho da for ma ção que tive.

Hoje, no Bra sil in te i ro, há mais de 300 mil imi -
gran tes (en tre ucra ni a nos e seus des cen den tes), dos
qua is 90% es tão em meu Esta do, des ta can do-se o
mu ni cí pio de Pru den tó po lis onde 75% da po pu la ção é 
de ori gem ucra ni a na.
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Des cen den tes dos pri me i ros imi gran tes ucra ni -
a nos, hoje eles es tão na quar ta e quin ta ge ra ções,
cujo tra ba lho e de di ca ção são re co nhe ci dos nas mais
va ri a das áre as de atu a ção da vida do Esta do e do
País.

É o re gis tro que faço, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ao re por tar-me ao do cu men to do ilus tre
Pre si den te da Re pre sen ta ção Cen tral Ucra ni a no/Bra -
si le i ra que me che gou às mãos.

Mu i to Obri ga do.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB  PA)  Sr. Pre si den -

te, Sras e Srs. Se na do res, o Go ver na dor Almir Ga bri -
el, ao en cer rar seu se gun do man da to na ad mi nis tra -
ção do Esta do do Pará, de i xa à po pu la ção, além de
pro fí cu as re a li za ções in fra-es tru tu ra is e em vá ri os se -
to res eco nô mi cos, um le ga do que será de gran de uti -
li da de para seu su ces sor, o Go ver na dor ele i to Si mão
Ja te ne.

Tra ta-se do “Pro gra ma de Trans fe rên ci as para o
De sen vol vi men to Mu ni ci pal e Me lho ria da Infra-es tru -
tu ra Re gi o nal do Esta do do Pará”, mais co nhe ci do
como “Pará-Urbe”. Esse pro gra ma pre vê a apli ca ção
de 160 mi lhões de dó la res para com ple men tar o Pro -
je to de De sen vol vi men to im ple men ta do pela atu al ad -
mi nis tra ção, numa par ce ria en tre o Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to e o Go ver no do Esta do.
Seu prin ci pal ob je ti vo é a pro mo ção da qua li da de de
vida do povo pa ra en se, por meio de ações es tra té gi -
cas de de sen vol vi men to ur ba no e re gi o nal.

Na re a li da de, o atu al Go ver no do Pará, des de o
iní cio da ad mi nis tra ção, já se de fi ni ra pela pro mo ção
do de sen vol vi men to eco nô mi co vol ta do para a me lho -
ria do pa drão de vida dos ci da dãos. Essa op ção ex pli -
ca não só a ce le bra ção do con vê nio com o BID, por
exem plo, mas a pró pria cri a ção da Se cre ta ria Exe cu -
ti va de De sen vol vi men to Urba no e Re gi o nal, em
1999, com os ob je ti vos de as ses so rar os mu ni cí pi os
no pla ne ja men to ur ba no, pro mo ver par ce ri as e ge ren -
ci ar o or de na men to ter ri to ri al no Esta do, en tre ou tros.

Per ce be-se, por tan to, que o Pará-Urbe foi pen -
sa do e ela bo ra do por téc ni cos e ad mi nis tra do res que
co nhe cem pro fun da men te a re a li da de so ci al e eco nô -
mi ca do Esta do e que já tra ba lha vam com a mes ma fi -
lo so fia, qual seja, a de pro mo ver um pro gres so vol ta -
do para o bem-es tar co le ti vo. Por esse mo ti vo, Srªs e
Srs. Se na do res, en ga jei-me na de fe sa des se pro je to
em vá ri as oca siões, fos se jun to à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, re que ren do ur gên cia na apre -
ci a ção do em prés ti mo, ou nes ta Tri bu na, cha man do a
aten ção para sua im por tân cia e para a co e rên cia do
pro je to. Não bas tas sem es sas qua li da des do pro gra -

ma, é aus pi ci o so sa ber que o Go ver na dor ele i to, Si -
mão Ja te ne, en tão Se cre tá rio Espe ci al de Pro du ção,
par ti ci pou ati va men te da equi pe que ne go ci ou a im -
ple men ta ção do Pará-Urbe, o que lhe per mi ti rá, quan -
do as su mir a ad mi nis tra ção es ta du al, ex tra ir o má xi -
mo des se pro je to em prol da co le ti vi da de pa ra en se.

Como pu de mos ob ser var nes te Par la men to,
quan do au to ri za mos a ope ra ção de cré di to ex ter no
para fi nan ci ar o Pará-Urbe, o BID in ves ti rá 48 mi lhões
de dó la res na pri me i ra eta pa do pro gra ma, com uma
con tra par ti da de 32 mi lhões de dó la res do Go ver no
do Esta do. O fi nan ci a men to tem 18 me ses de ca rên -
cia e será amor ti za do em 30 par ce las se mes tra is. A
se gun da eta pa pre vê o de sem bol so, pelo BID, de
mais 52 mi lhões de dó la res.

Dos 80 mi lhões de dó la res a se rem in ves ti dos
na pri me i ra fase do pro gra ma, 4,6% se rão des ti na dos 
a co brir as des pe sas de ad mi nis tra ção e su per vi são,
0,6% cor res pon de rão aos cus tos fi nan ce i ros e 94,8%
se rão apli ca dos em in ves ti men tos di re tos.

Com a im ple men ta ção do Pará-Urbe, as au to ri -
da des es ta du a is pre ten dem, nos pró xi mos anos, de -
sen vol ver e for ta le cer os mu ni cí pi os e ór gãos es ta du -
a is res pon sá ve is pelo de sen vol vi men to ur ba no e re gi -
o nal; me lho rar a in fra-es tru tu ra ne ces sá ria à di na mi -
za ção da eco no mia es ta du al, es pe ci al men te no se tor
de trans por tes, vi san do au men tar a ofer ta de em pre -
gos e a aces si bi li da de in te rur ba na; cons tru ir, re cu pe -
rar e am pli ar obras es ta du a is de for ma a ga ran tir a
me lho ria dos ser vi ços so ci a is; e re a de quar a in fra-es -
tru tu ra dos mu ni cí pi os para vi a bi li zar a exe cu ção de
ati vi da des pro du ti vas.

O jor nal pa ra en se O Li be ral, des ta can do o sig -
ni fi ca do do con vê nio para a re gião, lem brou que os
re cur sos da pri me i ra eta pa se rão usa dos na exe cu -
ção de pro je tos de me lho ria dos ser vi ços pú bli cos,
como es tra das, sis te mas de abas te ci men to de água e 
de sa ne a men to, ilu mi na ção pú bli ca, ma ne jo de águas 
ser vi das, ter mi na is de trans por te, mer ca dos, aba te -
dou ros, par ques e áre as de pro te ção am bi en tal. Ao
mes mo tem po, como sa li en ta o pe rió di co, o pro gra ma 
visa “cri ar in cen ti vos que des per tem nos ad mi nis tra -
do res a cons ciên cia da res pon sa bi li da de fis cal e a
qua li fi ca ção da ges tão pú bli ca”. 

Uma das obras pri o ri tá ri as do Pará-Urbe será a
cons tru ção do Pron to-So cor ro Me tro po li ta no, que de ve -
rá cus tar pou co mais de 20 mi lhões de re a is e que ser -
vi rá de re fe rên cia no tre i na men to de pro fis si o na is de
sa ú de que atu am em emer gên cia. O hos pi tal, que terá
mais de 200 le i tos, será cons tru í do em Ana nin de ua, o
se gun do ma i or mu ni cí pio da re gião me tro po li ta na.
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No en tan to, Srªs e Srs. Se na do res, as ações do
Pará-Urbe não se re su mem a obras fí si cas. Um exem -
plo é o sub pro gra ma que vai qua li fi car nada me nos
que 2.950 pro fes so res em 65 mu ni cí pi os pa ra en ses,
o que vai exi gir in ves ti men to de R$ 17 mi lhões a se -
rem apli ca dos até ju lho de 2006.

A se ri e da de da pro pos ta, que se en qua dra nas
di re tri zes es ta be le ci das pelo Go ver no do Pará, e a co -
e rên cia in ter na dos pro je tos per mi tem pre ver um
gran de sal to no de sen vol vi men to re gi o nal e no equa -
ci o na men to de pro ble mas que hoje afli gem os mu ni cí -
pi os pa ra en ses. Não é por ou tro mo ti vo que o
Pará-Urbe tem me re ci do o apo io ge ne ra li za do da
clas se po lí ti ca e de va ri a dos se to res da co mu ni da de.
Acre di to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que
pro gra mas como esse de vem me re cer o apo io de
quan tos se in te res sam pe las ca u sas pú bli cas, in de -
pen den te men te de op ções par ti dá ri as ou ide o ló gi cas.

Pen san do as sim – na união dos es for ços em
prol da co mu ni da de – foi que a ban ca da do meu Esta -
do se re u niu para apre sen tar suas emen das con sen -
su a is ao Orça men to Ge ral da União. As 15 emen das
de au to ria da ban ca da par la men tar pa ra en se, que se
en con tram em mãos dos re la to res se to ri a is, re fle tem
um con sen so e uma  pre o cu pa ção em con cen trar os
re cur sos or ça men tá ri os nas obras e nos ser vi ços
mais ur gen tes ou de ma i or re tor no para cada cen ta vo
des pen di do.

Essas emen das des ti nam re cur sos para a cons -
tru ção de tre chos ro do viá ri os em di ver sas áre as do
Esta do hoje pre ca ri a men te aten di das, além da re cu -
pe ra ção de ou tras ro do vi as; para a cons tru ção das
eclu sas de Tu cu ruí; para apo io ao de sen vol vi men to
mu ni ci pal; para ações de sa ne a men to bá si co em pe -
que nas lo ca li da des; para im plan ta ção e re a pa re lha -
men to de uni da des de sa ú de do SUS; para pro mo ção
de tu ris mo sus ten tá vel; e para me lho rar as con di ções
de en ti da des do en si no su pe ri or.

Além dis so, pre vê em in ves ti men tos em in fra-es -
tru tu ra bá si ca para as sen ta men tos ru ra is; aqui si ção
de edi fí cio-sede para a Pro cu ra do ria da Re pú bli ca;
im plan ta ção de sis te mas de trans mis são de ener gia
elé tri ca; e me lho ria das con di ções de ha bi ta ção em
di ver sos pon tos do Esta do.

A par des sas emen das da ban ca da, apre sen tei
al gu mas emen das pes so a is que re pu to de gran de im -
por tân cia para o Esta do do Pará, des ta can do-se: jun -
to à Co mis são de Assun tos So ci a is, cons tru ção de
Cen tro de Aten di men to à Pes soa Ido sa e im plan ta ção 
de Cen tros da Ju ven tu de; jun to à Co mis são de Edu -
ca ção, re cu pe ra ção da in fra-es tru tu ra fí si ca das ins ti -
tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or; jun to à Co mis são

de Infra-Estru tu ra, im plan ta ção de hi dro vi as no Cor re -
dor Ara gua ia-To can tins, cons tru ção de tre chos ro do -
viá ri os no Cor re dor Oes te-Nor te e no Cor re dor Fron -
te i ra-Nor te; jun to à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, fo men to às ati vi da des pro du ti vas em
áre as in dí ge nas.

Espe ro, des sa for ma, es tar co la bo ran do para
que o Esta do do Pará, que te nho a hon ra de re pre -
sen tar nes te Par la men to, pos sa equa ci o nar al guns
dos gra ves pro ble mas que hoje cons ti tu em obs tá cu lo
ao seu ple no de sen vol vi men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao fi na li -
zar este pro nun ci a men to, que ro re a fir mar mi nha ex -
pec ta ti va de que o Pará-Urbe, tan to quan to es sas
emen das or ça men tá ri as que aca bo de ci tar, ve nham
a pro por ci o nar um novo sal to de pro gres so para o
meu Esta do. Não po de ria, tam bém, de i xar de pa ra be -
ni zar o Go ver na dor Almir Ga bri el pelo pro fí cuo go ver -
no nes ses dois man da dos que lhe fo ram con fe ri dos
pelo povo pa ra en se, e de se jar ao seu su ces sor, Si -
mão Ja te ne, um go ver no de união e uma ad mi nis tra -
ção ple na de su ces sos, à al tu ra de sua co nhe ci da
com pe tên cia e de sua pro bi da de.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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, o Anuá rio da
Asso ci a ção Na ci o nal das Empre sas de Trans por tes
Urba nos (NTU), re la ti vo aos anos de 2001 e 2002,
apre sen ta va li o so pa no ra ma so bre um se tor de ser vi -
ços de gran de re le vân cia so ci al, se tor esse que mos -
tra no tá vel di nâ mi ca ao mes mo tem po em que en fren -
ta pro ble mas de gran de mon ta e com ple xi da de.

Não há dú vi das de que o trans por te co le ti vo
deva re ce ber pri o ri da de dos po de res pú bli cos e dos
em pre sá ri os, ten do em vis ta seu am plo al can ce so ci -
al, bem como sua im por tân cia para re du zir tan to a po -
lu i ção ur ba na como o con su mo ener gé ti co do País. O
trans por te co le ti vo, que tem tan ta re le vân cia por aten -
der às ca ma das de me nor ren da da so ci e da de, deve
ofe re cer um ser vi ço cada vez me lhor, tor nan do-se
mais atra en te para os usuá ri os efe ti vos e po ten ci a is;
des se modo, con tri bu in do para des con ges ti o nar o
trá fe go e di mi nu ir o con su mo de com bus tí vel e a po lu -
i ção ca u sa dos pe los ve í cu los de uso par ti cu lar; tudo
isso re sul tan do em uma ma i or qua li da de de vida nas
ci da des.

As di fi cul da des en fren ta das pe las em pre sas
con ces si o ná ri as des se ser vi ço pú bli co não têm sido
pe que nas, não obs tan te os seus es for ços em mo der -
ni zá-lo e tor ná-lo mais pro du ti vo. Algu mas sé ri es his -
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tó ri cas dos in di ca do res de pro du ção do trans por te
pú bli co co le ti vo ur ba no por ôni bus de mons tram uma
ten dên cia de es ta bi li za ção, mas si tu a da em pa ta ma -
res bem in fe ri o res àque les ob ser va dos em épo cas
pas sa das.

Res sal te-se, par ti cu lar men te, a que da do nú -
me ro de pas sa ge i ros trans por ta dos, que era, so ma -
das oito de nos sas ma i o res ca pi ta is, de 449 mi lhões
em ou tu bro de 1995, pas san do para 324 mi lhões e
meio em ou tu bro de 2001. O Índi ce de Pas sa ge i ros
por Qu i lô me tro (IPK), nas mes mas ca pi ta is, en con -
tra-se es ta bi li za do des de 1999, em tor no de 1,6 pas -
sa ge i ro por qui lô me tro, quan do esse ín di ce al can ça va 
2,49 em abril de 1995.

Se o de crés ci mo de de man da e, logo, de re ce i ta
pode ser con si de ra do atu al men te o ma i or pro ble ma
das em pre sas de ôni bus ur ba no, ele está re la ci o na do
a di ver sas ou tras di fi cul da des e pro ble mas. Um dos
mais no tó ri os é o cres ci men to do trans por te clan des -
ti no, que vem pra ti can do uma con cor rên cia pre da tó ria 
e des re gra da. Além de ofe re cer con di ções de se gu -
ran ça mor men te pou co con fiá ve is, os pra ti can tes do
trans por te clan des ti no, po pu la ri za dos como “pe ru e i -
ros”, to mam uma con si de rá vel fa tia de pas sa ge i ros
das em pre sas con ces si o ná ri as jus ta men te nas li nhas 
e ho rá ri os efe ti va men te ren tá ve is, ame a çan do a vi a -
bi li da de eco nô mi ca do ser vi ço re gu lar, que deve se -
guir as re gras es ta be le ci das pelo po der con ce den te.

Não há dú vi da, Srªs e Srs. Se na do res, de que a
clan des ti ni da de deve ser com ba ti da. A re gu la ri za ção
de ve í cu los que apre sen tem con di ções apro pri a das
para pres tar o ser vi ço e o es ta be le ci men to de de ter -
mi na das re gras de ope ra ção, jun ta men te com o au -
men to da fis ca li za ção aos ve í cu los “pi ra tas”, pa re ce
ser o ca mi nho in di ca do. As con ces si o ná ri as re i vin di -
cam ain da uma sé rie de me di das para en fren tar a
con cor rên cia de si gual, tais como a pos si bi li da de de
au men to do nú me ro de ôni bus con ven ci o na is nos ho -
rá ri os de pico.

Ou tra das ma i o res di fi cul da des en fren ta das pe -
las con ces si o ná ri as do trans por te co le ti vo ur ba no é a
fal ta de se gu ran ça. A ocor rên cia de as sal tos den tro
dos ôni bus tem se tor na do, la men ta vel men te, cada
vez mais cor ri que i ra. Na ci da de do Re ci fe, por exem -
plo, o ano de 2000 atin giu o re cor de de 1.800 as sal tos 
nos ôni bus. No Rio de Ja ne i ro, a mé dia de as sal tos re -
gis tra dos pela po lí cia foi, nos oito pri me i ros me ses de
2001, de 480 ca sos por mês. Já em São Pa u lo, con -
for me es ta tís ti cas di vul ga das pelo Sin di ca to dos Mo -
to ris tas, ocor re ri am em mé dia, a cada mês, 3.700 as -
sal tos e rou bos nos ôni bus.

A ocor rên cia dos as sal tos é apon ta da, por pes -
qui sas re cen tes re a li za das jun to aos usuá ri os nas
duas ma i o res me tró po les bra si le i ras, como o prin ci pal 
pro ble ma de se gu ran ça no trans por te co le ti vo. Algu -
mas me di das, no en tan to, vêm sen do to ma das em di -
ver sas ci da des, as qua is co me çam a apre sen tar bons 
re sul ta dos re la ti vos ao au men to de se gu ran ça nos
ôni bus. Tan to em São Luís como em Sal va dor, fo ram
de sen vol vi dos pro je tos de uso de câ me ras de ví deo
den tro dos ve í cu los e de po li ci a men to os ten si vo. As
mi cro câ me ras, aliás, não ape nas bus cam ini bir a
ocor rên cia de as sal tos e rou bos, como co í bem a eva -
são de re ce i ta de cor ren te de “ca ro nas” e si mi la res
bur las à lei, ser vin do, ain da, para de tec tar di ver sas
ou tras ir re gu la ri da des, tais como aci den tes de que da
de pas sa ge i ros, por tas aber tas com o ve í cu lo em mo -
vi men to e con du ção im pru den te do ve í cu lo.

 Além dis so, foi cri a da em Sal va dor uma de le ga -
cia es pe ci a li za da para a in ves ti ga ção dos as sal tos a
ôni bus, jun ta men te com uma com pa nhia da Po lí cia Mi -
li tar, tam bém es pe ci a li za da, res pon sá vel pelo po li ci a -
men to os ten si vo e pre ven ti vo. Ou tras me di das in te res -
san tes, ado ta das nes sa mes ma ca pi tal, fo ram a im -
plan ta ção de co fres com tem po ri za dor e a obri ga ção de 
o co bra dor ali guar dar qual quer va lor su pe ri or a dez ta -
ri fas, jun ta men te com a obri ga ção de ca rim bar ime di a -
ta men te to dos os va les-trans por tes re ce bi dos.

Me di das como es sas, Sr. Pre si den te, que ali am
cri a ti vi da de e o es tu do sis te má ti co dos pro ble mas,
mos tram que as di fi cul da des que afe tam o se tor de
trans por te co le ti vo ur ba no po dem ser en fren ta das e
su pe ra das, des de que se con ju guem von ta de e es for -
ços do po der pú bli co e das em pre sas res pon sá ve is
pela pres ta ção do ser vi ço. A ado ção da po lí ti ca de
vale-trans por te, por exem plo, mar cou não ape nas
uma sig ni fi ca ti va con quis ta do tra ba lha dor de ba i xa
ren da, como tam bém as se gu ra, con for me as pa la -
vras do Anuá rio, “uma fa tia im por tan te da de man da
de pas sa ge i ros fiel ao sis te ma con ven ci o nal”.

Entre as “ini ci a ti vas em pre en de do ras que de -
ram cer to”, des ta que mos pro je tos de es ta be le ci men -
to de pri o ri da de para o trans por te co le ti vo em um trá -
fe go cada vez mais con ges ti o na do. É o que vem sen -
do re a li za do na ca pi tal ama zo nen se, com o pro je to do 
“Expres so de Ma na us”, que está pro mo ven do a im -
plan ta ção de cor re do res ex clu si vos para a cir cu la ção
de ôni bus, com 4 ter mi na is de in te gra ção e 40 pa ra -
das. Além de pre ver a in te gra ção fí si ca e ta ri fá ria, as
mu dan ças abran gem tam bém a aqui si ção de uma
fro ta de 124 ôni bus ar ti cu la dos, com ele va dos pa -
drões de tec no lo gia e con for to.
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Não nos de te re mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a ci tar ou tros exem plos de ini ci a ti vas ino -
va do ras e bem su ce di das ou ao me nos pro mis so ras.
Vale des ta car que as so lu ções es tão sen do bus ca das 
e im ple men ta das, ain da que per sis tam mu i tos pro ble -
mas a se rem re sol vi dos.

Mu i to re le van te é, sem dú vi da, essa ati tu de de
va lo ri zar a qua li da de do ser vi ço que está sen do ofe re -
ci do, de modo a atra ir um con tin gen te cada vez ma i or
de usuá ri os, mes mo que es ses dis po nham de seus
pró pri os au to mó ve is. É nes se mes mo sen ti do que as
em pre sas re pre sen ta das pela NTU de fen dem “um
novo es ti lo de ges tão nas em pre sas e or ga ni za ções
pú bli cas, que co lo que o foco das ati vi da des em pre sa -
ri a is no cli en te e não ape nas no ser vi ço”. As con ces si -
o ná ri as do trans por te co le ti vo ur ba no re i vin di cam,
nes sa li nha, uma ma i or au to no mia de pla ne ja men to.
Essa nos pa re ce ser a ten dên cia que pre va le ce rá, em 
ma i or ou me nor pra zo, des de que con te mos com um
con jun to de nor mas abran gen te e per fe i ta men te ade -
qua do aos in te res ses pú bli cos, jun ta men te com um
con tro le efe ti vo e efi ci en te de seu cum pri men to.

Encer ro este pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, res -
sal tan do que o Se tor de Trans por te Co le ti vo Urba no
de pa ra-se, ine ga vel men te, com con si de rá ve is di fi cul da -
des e de sa fi os; mas tam bém re ú ne con di ções para en -
fren tá-las com su ces so, des de que não fal te sen si bi li -
da de do po der pú bli co para va lo ri zar um se tor de ta ma -
nha im por tân cia para as po pu la ções de nos sas ci da -
des, apo i an do suas ne ces sá ri as trans for ma ções.

Mu i to obri ga do.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL  RO)  Sr. Pre si -

den te, Sras e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na –
onde as ques tões mais im por tan tes do País têm sido
dis cu ti das, dia após dia – para in for mar ao Se na do e à 
so ci e da de bra si le i ra, o que foi re a li za do nes ta Casa
com re fe rên cia à Indús tria do Tu ris mo e, des ta for ma,
pres tar con tas do meu tra ba lho nes ta área nos úl ti -
mos anos.

Qu an do aqui che guei, Sr. Pre si den te, qua se não 
se fa la va so bre esta fan tás ti ca in dús tria sem cha mi né. 
Le van tei en tão esta ban de i ra, a ban de i ra do tu ris mo.
Lan cei a se men te em solo fér til. Se men te que já tem
pro du zi do re sul ta dos po si ti vos.

Em 2001, após apro va ção de re que ri men to de
mi nha au to ria, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, foi ins ta la da a Sub co mis são de Tu ris mo com o
ob je ti vo de ana li sar o de sen vol vi men to e as po ten ci a -
li da des do se tor no Bra sil, bem como ava li ar e acom -
pa nhar a Po lí ti ca Na ci o nal de Tu ris mo.

Não deu tem po se quer de tra çar uma li nha de
tra ba lho, pois o fa tí di co 11 de se tem bro an te ci pou

acon te ci men tos que mo ti va ram, de ime di a to, a con vo -
ca ção de uma au diên cia pú bli ca, com o ob je ti vo de
ou vir os pre si den tes das qua tro ma i o res com pa nhi as
aé re as do País – VARIG, VASP, TAM e GOL –, pois
ha via a imi nên cia de um co lap so da avi a ção aé rea co -
mer ci al ci vil no País, a exem plo do que acon te ceu em
ou tras par tes do mun do.

A par tir da que la au diên cia, re a li za ram-se vá ri as
re u niões em di ver sos Mi nis té ri os, in clu si ve na Casa Ci -
vil do Pa lá cio do Pla nal to a fim de bus car so lu ções e
apo io ao se tor, pois num País com um ter ri tó rio vas to
como o nos so não se pode de i xar de ver a avi a ção co -
mer ci al ci vil como uma ques tão de es tra té gia e se gu -
ran ça na ci o nal, além do que sig ni fi ca para a im ple men -
ta ção do tu ris mo em si. Cre io que va leu a pena aque le
es for ço ini ci al, pois se ma na pas sa da esta Casa apro -
vou me di da pro vi só ria que trou xe um cer to alen to ao
se tor. Na opor tu ni da de, apre sen tei tam bém dois pro je -
tos de lei, PLS 275 e 276, de 2001, cri an do li nha de
cré di to jun to ao BNDES e ins ti tu in do a con ces são de
di re i to real de uso em áre as ae ro por tuá ri as.

Após o Con gres so Bra si le i ro das Agên ci as de
Vi a gens – ABAV, apre sen tei os pro je tos, PLS 78, que
per mi te às agên ci as de vi a gem a ade são ao Sis te ma
Inte gra do de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em -
pre sas e Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES,
ten do re cen te men te seu con te ú do sido apro ve i ta do
pelo Go ver no Fe de ral na edi ção da Me di da Pro vi só ria 
nº 75, que está sen do apre ci a da no âm bi to do Con -
gres so Na ci o nal, e o PLS 219, que dis põe so bre o
exer cí cio de ati vi da des das agên ci as de vi a gens e tu -
ris mo.

Par ti ci pei tam bém, numa ini ci a ti va iné di ta, em
con jun to com a Sub co mis são de Tu ris mo da Câ ma ra
dos De pu ta dos, e a CNC, dos Fó runs Re gi o na is da
Ati vi da de Tu rís ti ca, re a li za dos nas cin co re giões do
País e cujo ob je ti vo foi iden ti fi car os prin ci pa is en tra -
ves e opor tu ni da des para o de sen vol vi men to do tu ris -
mo em cada re gião. O fó rum re u niu o Exe cu ti vo, o Le -
gis la ti vo, as li de ran ças em pre sa ri a is e dos tra ba lha -
do res e a co mu ni da de edu ca ci o nal e cul mi nou na ela -
bo ra ção de um Pro gra ma Bra si le i ro de Tu ris mo, que
foi apre sen ta do aos pre si den ciá ve is du ran te o Con -
gres so Bra si le i ro da Ati vi da de Tu rís ti ca – IV
CEBRATUR, na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Apre sen tei à Mesa Di re to ra do Se na do su ges -
tão para que fos se cri a do um Cen tro de Re cep ção do
Tu ris ta do Se na do, pois a Casa tem re ce bi do mais de
50 mil tu ris tas por ano e, em bo ra pos sua um pro gra -
ma bri lhan te, o VISITE O SENADO, cre io que a Casa
pode ofe re cer mais ain da.
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De ba ti te mas re le van tes de in te res se do tra de,
a con vi te da Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio, no
Con se lho de Tu ris mo da que la en ti da de, pres tan do
aqui mi nha ho me na gem a seu Pre si den te, Sr. Oswal -
do Tri gue i ros Jr.. Na oca sião, pude ou vir as ques tões
que pre o cu pa vam o tu ris mo de en ti da des como a
ABIH, ABAV, SINDETUR, ABEOC, BITO, ABRAJET,
ABBTUR, SINTUR, SESC, SENAC, FIRJAN,
SINDICATOS DE HOTÉIS, BARES E SIMILARES,
FÓRUM DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE
TURISMO, EMBRATUR e TURISRIO.

Par ti ci pei tam bém do Fó rum de Com pe ti ti vi da de 
da Ca de ia Pro du ti va do Tu ris mo – pa tro ci na do pelo
Mi nis tro Sér gio Ama ral, no âm bi to do Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or. É
im por tan te que o tu ris mo seja vis to como pro du to de
ex por ta ção, pois traz o tu ris ta es tran ge i ro para o Bra -
sil, tra zen do di vi sas sig ni fi ca ti vas para um país que
tem ne ces si ta do ge rar su pe rá vits em sua ba lan ça co -
mer ci al. Nes se sen ti do, tam bém apre sen tei pro po si -
ção le gis la ti va, o PLS 3, de 2002, para per mi tir a con -
ces são de vis to a es tran ge i ro por ta dor de do cu men to
de vi a gem emi ti do por go ver no não re co nhe ci do pelo
Go ver no Bra si le i ro.

Fui con vi da do a par ti ci par do Con gres so dos
Ba cha réis em Tu ris mo, que re u niu cer ca de cin co mil
ba cha réis de todo o Bra sil. Após es tu dos re a li za dos
em par ce ria com o Pre si den te da Asso ci a ção dos Ba -
cha réis em Tu ris mo – ABBTUR, Sér gio Fer nan des
Mar tins, en ti da de que re pre sen ta mais de 130 mil ba -
cha réis em todo o País, apre sen tei pro je to de lei re gu -
la men tan do o exer cí cio da pro fis são dos ba cha réis,
co nhe ci dos como tu ris mó lo gos, que foi re la ta do pelo
Se na dor Álva ro Dias e apro va do por una ni mi da de na
Co mis são que o apre ci ou, e que pode ser trans for ma -
do em lei ain da este ano, de pen den do de pa re cer do
De pu ta do Arnal do Fa ri as de Sá, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Fui re la tor do Pro je to de Lei, de au to ria do De pu -
ta do Ro nal do Vas con ce los, que de po is foi san ci o na do
pelo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, ins ti tu in do o dia 27
de se tem bro como o dia do Ba cha rel em Tu ris mo.

Qu e ro aqui pres tar ho me na gem e re co nhe cer o
ta len to de pes so as e en ti da des que, ao lon go dos
qua tro anos do meu man da to, con tri bu í ram de for ma
sig ni fi ca ti va com o meu tra ba lho nes te cam po, mes -
mo sa ben do do ris co que cor ro de, não de li be ra da -
men te, omi tir o nome de al guns. Mais do que par ce i -
ros fo ram ver da de i ros in cen ti va do res da Sub co mis -
são e que em suas ati vi da des tra ba lham com afin co
pela afir ma ção do tu ris mo no Bra sil, como Tas so
Gad za nis Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de

Agên ci as de Vi a gens - ABAV, os pre si den tes de
ABAVs es ta du a is; meu gran de ami go  Mi chel Tuma
Ness, Pre si den te da Fe de ra ção Na ci o nal de Tu ris mo
– FENACTUR e sua di re to ria, Nel son de Abreu Pin to
– Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal do Tu ris mo;
Mo acyr Ro ber to Tesch Au ers vald – Pre si den te da
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Tu ris -
mo e Hos pi ta li da de – CONTRATUH, Aqui léa Ho mem
de Car va lho, Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra das 
Empre sas Orga ni za do ras de Even tos e Con gres sos – 
ABEOC, Ilya Hirsch, pre si den te da Asso ci a ção Bra si -
le i ra das Ope ra do ras de Tu ris mo – BRAZTOA, Alber -
to de Ca mar go Vi dal, pre si den te da Asso ci a ção Bra -
si le i ra Lo ca do ra de Au to mó ve is – ABLA, João Luiz
dos San tos Mo re i ra, Pre si den te do Fó rum Bra si le i ro
dos Con ven ti ons & Vi si tors Bu re au, seg men to que
tem ge ra do anu al men te 700 mil em pre gos di re tos e
in di re tos, e mais de dois bi lhões em tri bu tos, to dos os
meus co le gas pre si den tes dos Sin di ca tos de Empre -
sas de Tu ris mo – SINDETUR, dos di ver sos es ta dos
bra si le i ros, Go i a ci Alves Gu i ma rães – ex-pre si den te
na ci o nal da ABAV, Pa u lo Ha dad – Su pe rin ten den te
de Tu ris mo do Esta do de Ron dô nia. A to dos os jo vens 
bri lhan tes, que, com ou sa dia, têm se lan ça do à fren te
de seu tem po, es tu dan do, em pre en den do e  lan çan do 
idéi as que têm for ma do o pen sa men to do tu ris mo no
País, como Anto nio Hen ri que Bor ges de Pa u la, hoje
Se cre tá rio de Esta do do Tu ris mo em Mi nas Ge ra is,
Mar cos Aze ve do Pre si den te do Con ven ti on & Vi si tors
Bu re au es ta du al e Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i -
ra da Indús tria Ho te le i ra – ABIH no Esta do do Espí ri to 
San to. Aos Dou to res, Mes tres, Pes qui sa do res e Pro -
fes so res do Tu ris mo que pen sam cons tro em a his tó -
ria do tu ris mo no Bra sil, for man do, en si nan do e dis se -
mi nan do este novo ca mi nho do nos so de sen vol vi -
men to. Um re gis tro mu i to es pe ci al ao Dr. Caio Luiz de
Car va lho, Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo e ex-pre si -
den te da EMBRATUR e toda a sua equi pe com o meu
agra de ci men to pela aten ção com que sem pre me dis -
tin guiu. À im pren sa es pe ci a li za da es pe ci al men te a
ABRAJET, ao Jor nal BRASILTURIS e a FOLHA DO
TURISMO pela aten ção que sem pre de ram às ações
da Sub co mis são de Tu ris mo da Casa.

A con cep ção de tu ris mo como ca de ia pro du ti va
que com põe uma in dús tria é uma idéia re cen te, mas,
ape sar dis so, já pos sui des do bra men tos que têm ge -
ra do mu i to além do en tre te ni men to, do des can so e de 
pas se i os. Têm ge ra do em pre gos, sa lá ri os, tri bu tos,
di vi sas. Não é por aca so que a ONU, atra vés da Orga -
ni za ção Mun di al do Tu ris mo, ele geu este ano como o
Ano Inter na ci o nal do Eco tu ris mo, pois viu nes ta ver -
ten te uma for ma de fo men tar o de sen vol vi men to so ci -
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al e eco nô mi co de po pu la ções tra di ci o na is que nor -
mal men te vi vem em re giões pro pí ci as ao eco tu ris mo.
Como o eco tu ris mo, fo ram iden ti fi ca das tam bém as
ou tras mo da li da des de tu ris mo como o tu ris mo de ne -
gó ci os, o tu ris mo de even tos – mo da li da de que mais
cres ce no País, cru ze i ros ma rí ti mos, o tu ris mo da ter -
ce i ra ida de, tu ris mo de aven tu ra e o tu ris mo so ci al –
de sen vol vi do pelo SESC, numa ini ci a ti va ex clu si va
que pro por ci o na a pes so as de ba i xa ren da a gra tu i da -
de do tu ris mo, a um cus to ba i xo.

O Tu ris mo pre ci sa de uma sub co mis são per ma -
nen te. A atu al sub co mis são do Se na do, cri a da na
CAE a meu re que ri men to, en cer ra suas ati vi da des
jun to com essa le gis la tu ra. Cum priu sua mis são: a de
ser um elo en tre o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo, a so ci e da -
de or ga ni za da e es pe ci al men te jun to ao pró prio se tor, 
apre sen tan do so lu ções e pro po si ções le gis la ti vas. Fi -
ca rá o le ga do aos pró xi mos par la men ta res que as su -
mi rão da qui em di an te. Pelo tra ba lho que re a li zou na
Câ ma ra dos De pu ta dos, te nho cer te za que o atu al
De pu ta do e Se na dor ele i to pelo Dis tri to Fe de ral, Pa u -

lo Octá vio, não ape nas dará con ti nu i da de como irá
adi an te, pelo co nhe ci men to que pos sui do se tor, pelo
seu es pí ri to em pre en de dor como ho mem pú bli co.

Fica aqui o re gis tro do meu mo des to tra ba lho
como uma ho me na gem a to dos aque les que ci tei e
aos que, em bo ra não ci ta dos no mi nal men te, têm con -
tri bu í do de for ma sig ni fi ca ti va para de sen vol vi men to
des ta no tá vel má qui na de ge rar em pre gos que é o Tu -
ris mo.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to)  Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba -
lhos. 

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 5
mi nu tos.)

(OS 21.776/02)
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SENADO FEDERAL 
SECRETARIA - GERAL DA MESA 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ  

Ramais: 3488 – 3489 - 3491  Fax: 1095 
 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS  
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY 

Ramais: 3623  Fax: 3606 
 

 Secretários:  FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508) 
  DULCÍDIA RAMOS CALHÁO (Ramal 3514) 
  JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511) 
  IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854) 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA 

Ramais: 3507 - Fax: 3512 
 

 Secretários: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520) 
  CLEUDES BOAVENTURA FARIAS NERY (Ramal: 3503) 
  MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504) 
  RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509) 
  HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502) 

 
 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 

 
 

 Secretários:            CAE - LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 4605) 
 
    CAS - EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608) 
 
    CCJ - GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972) 
 
    CE - JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604) 
 
    CFC - JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935) 
 
    CI - CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354) 
 
    CRE - MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777) 
 
 
        Atualizado em 30.7.2002 
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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 
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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 
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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 
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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: 
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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 
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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 
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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 
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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  
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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  
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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  
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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:  
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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 
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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 
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MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
DEPUTADOS 
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