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Exclusão das classes mais pobres das universidades públicas brasileiras, fato 
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Mensagem nº 97, de 2003 (nº 173/03, na origem) que solicita aos Senhores 

Membros do Congresso Nacional, de conformidade com a exposição de motivos do Senhor 
Ministro da Previdência Social, a retirada do Projeto de Lei nº 12, de 2001 (nº 2.282/99 na 
Câmara dos Deputados), que “Autoriza o Instituto Nacional de Seguro Social a doar imóvel 
ao Município de Antonina –PR”, enviado à Câmara dos Deputados com a Mensagem nº 
1.940, de 1999. 001 
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Recebimento da Mensagem nº 98, de 2003 (nº 189/2003, na origem), de 16 do 

corrente, pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
equivalente a até quarenta e seis milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de 
principal, entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada ao financiamento parcial do Programa 
de Infra-Estrutura em Áreas de Baixa Renda da Região Metropolitana do Recife- 
Prometrópole. À Comissão de Assuntos Econômicos.    016 
 

Mensagem nº 99, de 2003 (193/2003 na origem), de 16 do corrente, 
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Subprocurador-Geral do Trabalho, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo 
de Ministro Togado, em vaga reservada a membro do Ministério Público do Trabalho, 
decorrente de aposentadoria do Ministro Wagner Antônio Pimenta. À Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania. 005 

 
Recebimento de Mensagem nº 100, de 2003 (nº 184/2003, na origem), de 15 

do corrente, pela qual o Presidente da República encaminha o demonstrativo das emissões 
do real referente ao primeiro trimestre de 2003, as razões delas determinantes e a posição 
das reservas internacionais a elas vinculadas (Anexada ao processado da Mensagem nº 64, 
de 2003). À Comissão de Assuntos Econômicos. 016 

 
Mensagem nº 101, de 2003 (nº 177/2003, na origem), de 14 do corrente, 

restituindo autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2003, que altera dispositivos 
da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, da Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002 e da 
Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cria cargos efetivos, cargos comissionados e 
gratificações no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências, 
proveniente da Medida Provisória nº 86, de 2002, sancionado e transformado na Lei nº 
10.667, de 14 de maio de 2003. 016 

 
Mensagem nº 102, de 2003 (nº 178, de 2003, na origem),  de 14 do corrente, 

restituindo autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2003, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Serviço Social Autônomo Agência de Promoção e Exportações do 
Brasil – Apex Brasil, altera os arts. 8º e 11º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá 
outras providências, proveniente da Medida Provisória nº 106, de 2003, sancionado e 
transformado na Lei nº 10.668, de 14 de maio de 2003. 016 

 
Mensagem nº 103, de 2003 (nº 179/2003, na origem), de 14 do corrente, 

restituindo autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2003, que altera a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 
saneantes e outros produtos , proveniente da Medida Provisória nº 91, de 2002, sancionado 
e transformado na Lei nº 10.669, de 14 de maio de 2003. 016 

 
Mensagem nº 104, de 2003 (nº 180/2003, na origem), de 14 do corrente, 

restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2002 (nº 2.252/99, na Casa de 
origem), que institui o dia nacional da água, sancionado e transformado na Lei nº 10.670, de 
14 de maio de 2003. 016 

 
Mensagem nº 105, de 2003 (nº 202/2003, na origem), que informa aos 

Membros do Senado Federal que o Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva se 
ausentará do País no período de 22 a 24 de maio de 2003, a fim de participar da XVII 
Reunião de Chefes de Estado e de Governo do Mecanismo Permanente de Consulta e 
Concertação Política – Grupo do Rio. 272 

 
Mensagem nº 106, de 2003 (nº 204/2003, na origem), que informa aos 

Membros do Senado Federal que o Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva se 
ausentará do País no dia 25 de maio do corrente, a fim de participar, em Buenos Aires, das 
cerimônias de transmissão do mando e posse do novo Presidente da nação Argentina, 
Néstor Kirchner.  273 
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Mensagem do Presidente da República nº 107, de 2003 (nº 215/2003, na 
origem), solicitando a retirada de tramitação da indicação do Senhor Tomas Maurício 
Guggenheim, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República do Gabão, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República de São Tomé e Príncipe, enviado ao Senado Federal com a 
Mensagem nº 1.209, de 2002.  587 

 
MERCADO FINANCEIRO 
 
Comentários sobre a publicação Retrospectiva 2002, da Associação Nacional 

das Instituições do Mercado Financeiro (ANDIMA). Senador Romero Jucá. 732 
 
MUNICÍPIOS 

 
Recondução, por aclamação, do prefeito do Município de Marina 

Pimentel/RS, Paulo Ziulkosky, à presidência da Confederação Nacional de Municípios. 
Senador Pedro Simon. 576 

 
Parabeniza o Senador Pedro Simon pelo discurso e fala da importância da 

autonomia municipal. Aparte Senador Pedro Simon. Senador Antero Paes de Barros. 577 
 
Apelo à inclusão do município de Nonoai/RS e das demais cidades do norte 

do Estado do Rio Grande do Sul, que apresentam reduzido índice de Desenvolvimento 
Local Integrado e Sustentável – DLIS, a cargo das administrações Federal, Estadual e 
Municipal, mediante a interveniência da Comunidade Ativa e Solidária. Senador Sérgio 
Zambiasi. 585 

 
ORÇAMENTO DA UNIÃO 
 
Realização da terceira reunião da Rede Legislativa das Américas, no período 

de 24 a 26 de maio próximo, em Gramado/RS. Dificuldades das prefeituras diante do 
contingenciamento do Orçamento da União com restos a pagar. 127 

 
PAÍSES ÁRABES 
 
Registro do convite feito pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional ao diplomata Sérgio Vieira de melo, a fim de que preste informações sobre a 
reconstrução e redemocratização do Iraque. Senador Eduardo Suplicy. 242 

 
PARECER 
 
Parecer nº 485, de 2003. De Plenário, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 

9, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 94, de 26 de dezembro de 2002, que reabre 
o prazo para que os Municípios  que refinanciaram suas dívidas junto á União possam 
contratar empréstimos ou financiamentos e dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 
de fevereiro de 1995. Senador Tasso Jereissati. 045 

 
Parecer nº 486, de 2003, que dá redação final das Emendas do Senado ao 

Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003 (Medida Provisória nº 94, de 2002). Senador 
Paulo Paim. 054 

 
Parecer nº 487, de 2003. De Plenário, sobre a Medida Provisória nº 101, de 30 

de dezembro de 2002, que dispõe sobre a contribuição para o Programa de Integração 
Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e dá Contribuição para 
Seguridade Social – CONFINS devidas pelas sociedades cooperativas em geral. Senador 
Efraim Moraes.  057 

 
Parecer nº 488, de 2003, favorável à Medida Provisória nº 104, de 2003. 

Senador Amir Lando. 069 
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Parecer nº 489, de 2003, favorável à Medida Provisória nº 107, de 10 de 
fevereiro de 2003. Senador Aloízio Mercadante. 071 

 
Parecer nº 490, de 2003, que dá redação final às Emendas do Senado ao 

Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003 (Medida Provisória nº 107, de 2003). Senador 
Paulo Paim. 102 

 
Parecer nº 491, de 2003, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2003 

(nº 7.241/2002, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a alienação por doação de uma Corveta da Marinha do Brasil . Senador Édison 
Lobão. 123 

 
Parecer nº 492, de 2003, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2003 

(nº 7.241/2002, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a alienação por doação de uma Corveta da Marinha do Brasil. Senador Eduardo 
Suplicy. 124 

 
Parecer nº 493, de 2003 (nº 133/2003, na origem), favorável à Mensagem nº 

84, de 2003, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor José Leôncio 
de Andrade Feitosa para exercer o cargo de Diretor da Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS. Senador Papaléo Paes. 136 

 
Parecer nº 494, de 2003 , favorável à Mensagem nº 94, de 2003 (nº 164/2003, 

na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Antonio Cezar 
Peluso, para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Senador Alberto 
Souza. 137 

 
Parecer nº 495, de 2003, favorável à Mensagem nº 95, de 2003 (nº 165/2003, 

na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Carlos Augusto 
Ayres de Freitas Britto para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
Senador Édison Lobão. 139 

 
Parecer nº 496, de 2003, favorável à Mensagem nº 96, de 2003 (nº 166/2003, 

na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Joaquim 
Benedito Barbosa Gomes, para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
Senador Édison Lobão. 140 

 
Parecer nº 497, de 2003, de Plenário favorável ao Projeto de Lei de Conversão 

nº 7, de 2003, originário da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras 
providências. Senador Antero Paes de Barros. 275 

 
Parecer nº 498, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação final às 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2003 (Medida Provisória nº 
103, de 2003). Senador Eduardo Siqueira Campos. 279 

 
Parecer nº 499, de 2003, da Plenário, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 

12, de 2003, relativo à Medida Provisória nº 108, de 27 de fevereiro de 2003, que cria o 
Programa Nacional de Acesso à Alimentação – Cartão Alimentação. Senadora Lúcia Vânia. 282 

 
Parecer nº 500, de 2003 sobre Medida Provisória nº 109, de 2003 que autoriza 

o Poder Executivo a conceder subvenções econômicas para a cobertura de déficit de 
manutenção da Companhia de navegação do São Francisco – FRANAVE. Senador 
Rodolpho Tourinho. 287 

 
Parecer nº 501, de 2003, da Comissão Diretora, que dá redação final do 

Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2003 (Medida Provisória nº 109, de 2003). Senador 
Eduardo Siqueira Campos. 289 

 
Parecer nº 502, de 2003, sobre Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2003 

(proveniente de Medida Provisória nº 110, de 2003), que cria a Carreira de Agente 
Penitenciário Federal no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça e dá outras 
providências. Senador Pedro Simon. 291 
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Parecer nº 503, de 2003, da Comissão Diretora, que dá redação final à 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2003 (Medida Provisória nº 
110, de 2003). Senador Eduardo Siqueira Campos. 292 

 
Parecer nº 504, de 2003, sobre Projeto de Lei de Conversão nº 15 (Medida 

Provisória nº 112, de 2003). Senador Tião Viana. 295 
 
Parecer nº 505, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 588, de 2002 (nº 1.297, de 2001, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 309 

 
Parecer nº 506, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 592, de 2002 (nº 1.576, de 2001, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 309 

 
Parecer nº 507, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 660, de 2002 (nº 1.765, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 310 

 
Parecer nº 508, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 662, de 2002 (nº 1.768, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 310 

 
Parecer nº 509, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 684, de 2002 (nº 1.804, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 311 

 
Parecer nº 510, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 688, de 2002 (nº 1.811, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira  Campos. 311 

 
Parecer nº 511de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 706 2002 (nº 1.861 de 2002, na Câmara dos Deputados). Senador 
Eduardo Siqueira Campos. 312 

 
Parecer nº 512, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 708, de 2002 (nº 1.863, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 312 

 
Parecer nº 513, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 720, de 2002 (nº 1.883, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 312 

 
Parecer nº 514, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 722, de 2002 (nº 1.890, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 313 

 
Parecer nº 515, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 723, de 2002 (nº 1.891, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 313 

 
Parecer nº 516, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 728, de 2002 (nº 1.919, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador João Alberto Souza. 314 

 
Parecer nº 517, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 744, de 2002 (nº 2.022, de 2002, na Câmara dos Deputados). 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 314 

 
Parecer nº 518, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 623, de 2002, (nº 1.711/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Rádio Cultura Fluminense Ltda., para explorar serviço de 
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radiodifusão sonora em onda média na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro. 
Senador Sérgio Cabral. 380 

 
Parecer nº 519, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 629, de 2002, (nº 1.709/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão outorgada da Rádio Sideral Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do 
Sul. Senador Álvaro Dias. 382 

 
Parecer nº 519, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 629, de 2002, (nº 1.709/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão outorgada da Rádio Sideral Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do 
Sul. Senador Valmir Amaral. 384 

 
Parecer nº 520, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 634, de 2002, (nº 1.718/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Rádio Guarujá Paulista S/A para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo. Senador 
Valmir Amaral. 384 

 
Parecer nº 521, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 710, de 2002, (nº 1.866/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Zero FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Areado, estado de Minas Gerais. Senador Eduardo 
Azeredo.; 386 

 
Parecer nº 522, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 724, de 2002, (nº 1.899/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Cultural vale Vêneto para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Flores da Cunha, Estado do Rio 
Grande do Sul. Senador Eurípedes Camargo. 388 

 
Parecer nº 523, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 738, de 2002, (nº 1.977/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à Universidade Estadual do Sudeste da Bahia – UESB para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Vitória da Conquista, Estado da 
Bahia. Senador Aelton Freitas. 391 

 
Parecer nº 524, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 741, de 2002, (nº 2.000/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural de Santana do Paraíso para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santana do 
Paraíso, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 395 

 
Parecer nº 525, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 743, de 2002, (nº 2.008/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de Moradores AMVSUL a  executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo. Senador Gerson Camata. 400 

 
Parecer nº 526, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 753, de 2002, (nº 1.731/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Alagamar Rádio Sociedade Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Macau, Estado do Rio Grande do Norte. 
Senador Garibaldi Alves Filho. 404 

 
Parecer nº 527, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 760, de 2002, (nº 1.842/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Sociedade de Cultura Rádio Parecis  Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Velho, 
Estado de Rondônia. Senadora Fátima Cleide. 406 
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Parecer nº 528, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 766, de 2002, (nº 2.165/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Sociedade de Comunicação Azaléia Ltda para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Bocaiúva, Estado de Minas 
Gerais. Senador Valmir Amaral. 409 

 
Parecer nº 529, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 770, de 2002, (nº 2.041/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arceburgo, Estado de 
Minas Gerais. Senador Edurado Azeredo. 413 

 
Parecer nº 530, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 32, de 2003, (nº 2.220/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão ao Sistema Costa Dourada de Radiodifusão Ltda.  para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Coqueiro Seco, 
Estado de  Alagoas. Senador Garibaldi Alves Filho. 416 

 
Parecer nº 531, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 56, de 2003, (nº 1.954/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Rádio Difusa Cruzeiro do Oeste Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná. 
Senador Flávio Arns. 418 

 
Parecer nº 532 de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 

Mensagem nº 90, de 2003 (nº 158/2003, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal o nome da Senhora Maria do Carmo Martins 
Lima, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Amazônia 
– ADA. Senadora Ana Júlia Carepa. 420 

 
Parecer nº 533 de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 

Mensagem nº 91, de 2003 (nº 159/2003, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Djalma Bezerra Mello para 
exercer o cargo de Diretor da Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA. Senador 
Luiz Otávio. 422 

 
Parecer nº 534 de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 

Mensagem nº 92, de 2003 (nº 160/2003, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal o nome da Senhora Georgett Motta 
Cavalcante, para exercer o cargo de Diretor da Agência de Desenvolvimento da Amazônia 
– ADA. Senador Arthur Virgílio. 424 

 
Parecer nº 535 de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre a 

Mensagem nº 93, de 2003 (nº 163/2003, na origem), submete à apreciação do Senado 
Federal o nome do Senhor Luiz Alfredo Salomão para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional do Petróleo – ANP. Senador José Jorge. 425 

 
Parecer nº 536, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 627, de 2002, (nº 1.699/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Rede Fronteira de Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 
Senador Leonel Pavan. 427 

 
Parecer nº 537, de 2003 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2002 (nº 312/99, na origem), 
que aprova o texto de modificação do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário 
Internacional, que trata de alocação especial de Direitos Especiais de Saque (DES) Senador 
João Capiberibe. 430 

 
Parecer nº 538, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 8 de 2003 (nº 1.574/2001, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e Governo da República Oriental do Uruguai para a Construção de uma Segunda 
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Ponte sobre o Rio Jaguarão, nas proximidades das cidades de Jaguarão e Rio Branco, e 
recuperação da atual Ponte Barão de Mauá, celebrado em 21 de novembro de 2000. 
Senador Pedro Simon. 431 

 
Parecer nº 539, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 90, de 1999, (nº 683/1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão da Rádio América S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Senador Almeida Lima. 433 

 
Parecer nº 540, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 464, de 2002, (nº 1.634/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Studio G Comunicação e Marketing Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jataí, Estado de Goiás. Senador 
Demóstenes Torres. 435 

 
Parecer nº 541, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 480, de 2002, (nº 1.379/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Cultural Dinâmica a  executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Engenheiro Coelho, Estado de São Paulo. 
Senador Mão Santa. 435 

 
Parecer nº 542, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 483, de 2002, (nº 1.540/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Chiapetta,  Estado do Rio 
Grande do Sul. Senador Flávio Arns. 433 

 
Parecer nº 543, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 496, de 2002, (nº 1.380/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a União das Associações Comunitárias e de Moradores de Carazinho – UACC 
a  executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carazinho, Estado do Rio 
Grande do Sul.   Senadora Lúcia Vânia. 445 

 
Parecer nº 544, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 509, de 2002, (nº 1.438/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão a RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Oriximiná,  Estado do 
Pará. Senador Luiz Otávio. 450 

 
Parecer nº 545, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 576, de 2002, (nº 1.814/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Jardinópolis Comunicações S/C Ltda.  para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jardinópolis,  Estado de São 
Paulo. Senador Papaléo Paes. 452 

 
Parecer nº 546, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 580, de 2002, (nº 1.844/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural do Sistema de Radiodifusão 
“Cidade das Árvores” para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Araras,  Estado de São Paulo. Senador Paulo Octávio. 454 

 
Parecer nº 547, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 587, de 2002, (nº 1.225/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural dos Amigos de Oeiras do Pará a  executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Oeiras do Pará, Estado do Pará.   Senador Luiz 
Otávio. 458 

 
Parecer nº 548, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 591, de 2002, (nº 1.368/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação da Rádio Comunitária Bom Conselho a  executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São João da Fronteira, Estado do Piauí. Senador Mão 
Santa. 462 
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Parecer nº 549, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 593, de 2002, (nº 1.585/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a ACE – Associação Cultural Encruzilhadense a  executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
Senadora Lúcia Vânia. 466 

 
Parecer nº 550, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 596, de 2002, (nº 1.638/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural Educativa e Artística de 
Rio Manso a  executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Manso, Estado 
de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 470 

 
Parecer nº 551, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 599, de 2002, (nº 1.239/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Fundação Verdes Florestas para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical na cidade de Cruzeiro do Estado do Acre. Senador Tião Viana. 474 

 
Parecer nº 552, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 610, de 2002, (nº 1.654/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão da Sociedade Rádio Integração Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Restinga Seca, Estado do Rio Grande do 
Sul. Senadora Ideli Salvatti. 476 

 
Parecer nº 553, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 617, de 2002, (nº 1.674/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Movimentos Populares de Alto Horizonte – GOIAS 
AMPAH a  executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Horizonte, 
Estado do Goiás. Senador Demóstenes Torres. 478 

 
Parecer nº 554, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 626, de 2002, (nº 1.680/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão ao Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Abaeté ,  Estado de Minas 
Gerais. Senador José Maranhão. 483 

 
Parecer nº 555, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 636, de 2002, (nº 1.725/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão da Fundação Marconi para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Urussanga, Estado de Santa Catarina. Senador Leonel Pavan. 485 

 
Parecer nº 556, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 648, de 2002, (nº 1.740/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz Serrana FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina. 
Senadora Ideli Salvatti. 488 

 
Parecer nº 557, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 654, de 2002, (nº 1.757/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Betel do Bairro Jardim Aeroporto para 
Desenvolvimento Artístico e Cultural de Paulo Afonso a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. Senador Aelton Freitas. 493 

 
Parecer nº 558, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 656, de 2002, (nº 1.759/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Espaço Aberto de Massaranduba a  executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Massaranduba, Estado de Santa Catarina. 
Senador Jorge Bornhausen. 498 

 
Parecer nº 559, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 659, de 2002, (nº 1.764/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Educacional do Alto do Vale do Itajaí – FEDAVI para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio do Sul, 
Estado de Santa Catarina. Senador Jorge Bornhausen. 503 
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Parecer nº 560, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 663, de 2002, (nº 1.774/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e 
Comunicação Elias Mansour a executar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Sena Madureira, Estado do Acre. Senador Tião Viana. 505 

 
Parecer nº 561, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 664, de 2002, (nº 1.775/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural Professora Néria Coelho 
Guimarães para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Guanhães, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 509 

 
Parecer nº 562, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 675, de 2002, (nº 1.788/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza  a Associação de Moradores da Comunidade São Pedro - AMOPE a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmares, Estado de Pernambuco. 
Senador Marco Maciel. 511 

Parecer nº 563, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 694, de 2002, (nº 1.825/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Rancho Verde Vida – RVV a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de  Salgueiro, Estado de Pernambuco. Senador Marco Maciel. 516 

 
Parecer nº 564, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 703, de 2002, (nº 1.855/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Inocêncience de Comunicação e Marketing a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Inocência, Estado do Mato 
Grosso do Sul. Senador Juvêncio Fonseca. 521 

 
Parecer nº 565, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 704, de 2002, (nº 1.857/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Rádio Grupo Conesul a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Eurípedes 
Camargo. 525 

 
Parecer nº 566, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 711, de 2002, (nº 1.869/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Renascer para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Louveira, Estado de são Paulo. Senador  Teotônio 
Vilela. 529 

 
Parecer nº 567, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 717, de 2002, (nº 1.877/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação e Movimento Comunitária Rádio Lajedo FM a executar serviço 
de radiodifusão  comunitária na cidade de Lajedo, Estado de Pernambuco. Senador Marco 
Maciel. 532 

 
Parecer nº 568 de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 737, de 2002, (nº 1.969/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de Amigos e Colaboradores Cor Corguinhenses a executar 
serviço de radiodifusão  comunitária na cidade de Corguinho, Estado do Mato Grosso do 
Sul. Senador Juvêncio Fonseca. 536 

 
Parecer nº 569, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 745, de 2002, (nº 2.024/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Educativa e Comunitária Serrana de Cunha e a executar serviço 
de radiodifusão  comunitária na cidade de Cunha, Estado de São Paulo. Senador Leomar 
Quintanilha. 540 

 
Parecer nº 570, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 746, de 2002, (nº 2.035/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Filhos e Amigos de Rosário Oeste - AFARO executar 
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serviço de radiodifusão  comunitária na cidade de Rosário Oeste,  Estado do Mato Grosso. 
Senador Jonas Pinheiro. 545 

 
Parecer nº 571, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 763, de 2002, (nº 2.091/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão ao Sistema Rio-pardense de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribas do Rio Pardo, 
Estado do Mato Grosso do Sul. Senador Juvêncio Fonseca. 549 

 
Parecer nº 572, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 774, de 2002, (nº 1.134/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Educadora Vale do Acará Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Tomé-Açu, Estado do Pará. 
Senador Duciomar Costa. 551 

 
Parecer nº 573, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 1, de 2003, (nº 2.421/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão a Rede Floresta Viva Comunicação Ltda para explorar serviço de 
radiodifusão de sons imagens na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Senador Leomar 
Quintanilha. 553 

 
Parecer nº 574, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 65, de 2003, (nº 1.983/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Palmaciana da Comunidade Sede – ASPACS a executar serviço 
de radiodifusão  comunitária na cidade de Palmácia, Estado do Ceará. Senador Reginaldo 
Duarte. 555 

 
Parecer nº 575, de 2003, da Comissão da Assuntos Econômicos, sobre o 

Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2001, de autoria do Senador Romero Jucá que altera a 
redação do caput do art. 12, da Lei nº 9.493, de 1997, para conceder aos municípios isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos produtos que especifica. Senador 
Garibaldi Alves Filho. 683 

 
Parecer nº 576, de 2003, sobre o Projeto de Resolução nº 27, de 2000, de 

autoria do Senador Osmar Dias e outros Senhores Senadores, que estabelece alíquota do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e 
prestações interestaduais com farinha de trigo; e sobre o Projeto de Resolução nº 42, de 
2001, de autoria do Senador Osmar Dias e outros Senhores Senadores, que revoga a 
Resolução nº 95, de 1996, do Senado Federal, que fixa alíquota para cobrança de ICMS. 
(Tramitando em conjunto, nos termos do Requerimento nº 527, de 2001). Senado Luiz 
Otávio. 688 

 
Parecer nº 577, de 2003, sobre o Projeto de Resolução nº 27, de 2000, de 

autoria do Senador Osmar Dias e outros Senhores Senadores, que estabelece alíquota do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e 
prestações interestaduais com farinha de trigo; e sobre o Projeto de Resolução nº 42, de 
2001, de autoria do Senador Osmar Dias e outros Senhores Senadores, que revoga a 
Resolução nº 95, de 1996, do Senado Federal, que fixa alíquota para cobrança de ICMS. 
(Tramitando em conjunto, nos termos do Requerimento nº 527, de 2001). Senador Edurado 
Azeredo. 688 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Solidariedade ao Deputado sergipano João Fontes diante da decisão do Partido 

dos Trabalhadores de afastar os parlamentos chamados rebeldes. Convite aos deputados 
ameaçados de afastamento do PT a ingressarem no PDT. Senador Almeida Lima. 574 

 
Ressalta que no PT prevalece a democracia interna e que este tem seu Estatuto 

que é rígido. Aparte ao Senador Almeida Lima. Senador Eurípedes Camargo. 575 
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POSSE 
 

Posse do piauiense Francisco Guedes na presidência da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba. Senador Mão  Santa. 029 

 
PRESERVAÇÃO 
 
Argumenta que discorda em certo ponto de aspectos abordados pelo Senador 

Gilberto Mestrinho, visto que em sua visita ao Estado do Acre verificou o desenvolvimento 
aliado à preservação. Aparte ao Senador Gilberto Mestrinho. Senadora Fátima Cleide. 024 

 
PRIVATIZAÇÃO 
 
Destaca que as privatizações não lograram êxito e que as agencias reguladoras 

ainda não mostraram seu papel, de forma que o consumidor tem arcado com as 
conseqüências de todos esses problemas. Aparte ao Senador Ney Suassuna.  
Senador Ramez tebet. 232 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 2003 (nº 1.999/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Filantrópica de Radiodifusão 
Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo. 589 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 291, de 2003 (nº 2.003/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Alto do Aricanga - ES a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibiraçu, Estado do Espírito 
Santo. 592 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 292, de 2003 (nº 2.017/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Vale do 
Tibagi a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Telêmaco Borba, 
Estado do Paraná. 595 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 2003 (nº 2.045/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Colorado a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Colorado, 
Estado do Paraná. 598 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 294, de 2003 (nº 2.058/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Lar Comunitário a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Poções, Estado do Bahia. 602 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2003 (nº 2.059/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Unidos para Comunicação de 
Pinheiros a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pinheiros, Estado do 
Espírito Santo. 605 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 296, de 2003 (nº 2.072/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação da Universidade Federal 
do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São José dos Pinhais, 
Estado do Paraná. 608 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 297, de 2003 (nº 2.082/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza permissão à Fundação Universo, para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 611 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 298, de 2003 (nº 2.083/2002 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Proteção à maternidade e à 
infância de Lobato a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lobato, 
Estado do Paraná. 613 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 299, de 2003 (nº 2.084/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Artística de 
Renascença – ACCAR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Renascença, Estado do Paraná. 616 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 300, de 2003 (nº 2.085/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Planaltina do Paraná a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Planaltina, Estado do Paraná. 619 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 301, de 2003 (nº 2.269/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Claret para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo. 623 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 302, de 2003 (nº 1.496 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a Milano FM Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brasilândia do Sul, 
Estado do Paraná. 625 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de 2003 (nº 1.641/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Itabaiana FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itabaiana, 
Estado da Paraíba. 630 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de 2003 (nº 1.677/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural Rio 
Verde, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Três 
Corações, Estado de Minas Gerais. 638 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de 2003 (nº 1.698/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Frequencial _ Empreendimentos 
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Maringá, Estado do Paraná. 640 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 306, de 2003 (nº 1.707/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Sociedade Monte Alegre 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Telêmaco 
Borba, Estado do Paraná. 646 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 307, de 2003 (nº 1.712/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Galiléia FM de 
Porangatu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Porangatu, Estado de Goiás. 658 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 308, de 2003 (nº 1.736/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a Studio G Comunicação e Marketing, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jaraguá, 
Estado de Goiás. 661 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 309, de 2003 (nº 1.747/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Serrado Verdes de 
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás. 663 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 310, de 2003 (nº 1.748/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Comunicativa FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jussara, 
Estado de Goiás. 669 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de 2003 (nº 1.887/2002 na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Rural de 
Guarabira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Guarabira, Estado da Paraíba. 678 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
Projeto de Lei da Câmara nº 23 (nº 331/2003, na Casa de origem), de 

iniciativa do Presidente da República, que autoriza a União a conceder indenização a José 
Ferreira. 322 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 2003 (nº 1.830/99, na Casa de origem), 

que dispõe sobre o exercício da profissão de turismólogo. 352 
 
Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2003 (nº 3.926/2000, na Casa de origem), 

que altera dispositivos da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, eliminando a 
cumulatividade das contribuições sociais PIS/Pasep e Confins, incidentes sobre as 
operações de venda de mercadorias e serviços. 354 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2003 (nº 4.161/2001, na Casa de origem), 

que dispõe sobre a alteração da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, para incluir a 
ligação rodoviária Cametá – Limoeiro (PA – 156) à BR – 230 (Transamazônica) na relação 
descritiva do Sistema Rodoviário Federal. 362 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2003 (nº 4.391/2003, na Casa de origem), 

que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o direito de as 
vítimas de acidentes de trânsito receberem a indenização do seguro obrigatório de danos 
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 
transportadas ou não – DPVAT. 363 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, na Casa de origem), 

que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 364 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2003 (nº 687/95, na Casa de origem), que 

dispõe sobre a política pesqueira nacional, regula a atividade pesqueira e dá outras 
providências. 365 
 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para que 

os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar empréstimos 
ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências. Senador Renan Calheiros. 048 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para que 

os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar empréstimos 
ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências. Senador Osmar Dias. 048 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para que 

os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar empréstimos 
ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências. Senador Luiz Otávio. 049 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para que 

os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar empréstimos 
ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências. Senador José Agripino. 049 
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Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003 que reabre prazo para que 
os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar empréstimos 
ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências. Senador Arthur Virgílio. 050 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para que 

os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar empréstimos 
ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências. Senador Antônio Carlos Magalhães. 050 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para que 

os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar empréstimos 
ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências. Senador Flávio Arns. 050 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para que 

os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar empréstimos 
ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências. Senadora Lúcia Vânia. 051 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para que 

os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar empréstimos 
ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras 
providências. Senador Aloízio Mercadante. 051 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Arthur 
Virgílio. 085 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador José 
Agripino. 086 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Flávio 
Arns. 087 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. senador Roberto 
Saturnino. 088 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senadora Heloísa 
Helena. 089 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senadora Ideli 
Salvatti. 089 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
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Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Renan 
Calheiros. 091 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Osmar 
Dias. 092 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Sérgio 
Cabral. 093 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003 , que trata do processo de 

estabelecimento de eqüidade fiscal. Senador Antonio Carlos Valadares. 094 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador José Jorge. 094 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Sérgio 
Zambiasi. 095 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Fernando 
Bezerra. 096 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Ney 
Suassuna. 097 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Eduardo 
Suplicy. 097  

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador 
Demóstenes Torres. 097 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Jorge 
Bornhausen.  097 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
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outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Efraim 
Moraes. 099 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Aloízio 
Mercadante. 099 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Paulo 
Octávio. 103 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Almeida 
Lima. 110 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Patrícia 
Saboya Gomes. 110 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita Federal, à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. Senador Antero 
Paes de Barros. 110 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 103, de 2003). Senador Aloízio Mercadante. 277 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 103, de 2003). Senador Almeida Lima. 278 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 103, de 2003). Senador Romeu Tuma. 279 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 108, de 2003). Senador Edurado Suplicy. 283 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 108, de 2003). Senador Aloízio Mercadante. 283 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 108, de 2003). Senador Antonio Carlos Valadares. 284 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 14 (Proveniente da Medida Provisória 

nº 110, de 2003). Senador Aloízio Mercadante. 292 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). Senador Romeu Tuma. 296 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). Senador Romero Jucá. 297 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). Senador Almeida Lima. 297 
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Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 
Provisória nº 112, de 2003). Senador Renan Calheiros. 298 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003).  Senador Aloízio Mercadante. 298 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). Senador Antero Paes de Barros. 299 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). Senadora Lúcia Vânia. 299 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). Senador Antônio Carlos Valadares. 299 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
Projeto de Lei do Senado nº 197, de 2003 que acrescenta dispositivo à Lei nº 

8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 
privados e dá outras providências, a fim de determinar a publicidade das votações. Senador 
Antero Paes de Barros. 033 

 
Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2003, que autoriza a criação da TV Brasil 

Internacional. Senador Hélio Costa. 035 
 
Projeto de Lei do Senado nº 199, de 2003, que dispõe sobre a destinação a ser 

dada aos valores relativos às cotas de fundos de investimentos em títulos e valores 
mobiliários representativas de fundos fiscais criados pelo Decreto-Lei nº 157, de 10 de 
fevereiro de 1967, não resgatadas por seus respectivos titulares. Senador Roberto Saturnino. 136 

 
Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2003 que institui normas para a concessão 

de alvará de funcionamento a instituição de assistência ao idoso e dá outras providências. 
Senadora Lúcia Vânia. 038 

 
Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2003 que altera a redação do art. 18 da 

Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), para, nas propriedades rurais 
privadas, responsabilizar o proprietário pelo florestamento ou reflorestamento das áreas de 
preservação permanente. Senador Gerson Camata. 261 

 
Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2003 que proíbe a comercialização de 

armas de fogo e munições em todo território nacional, e dá outras providências. Senador 
Renan Calheiros. 267 

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2003, que confere à Comissão de 

Fiscalização e Controle do Senado Federal e Câmara dos Deputados mecanismos que 
tornam eficiente a fiscalização das contas públicas.  Senador Antero Paes de Barros. 262 

 
Anúncio da apresentação da proposta de emenda à Constituição que altera o 

sistema de escolha de magistrados e composição dos tribunais. Senadora Serys 
Slhessarenko.  570 

 
Leitura de Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2003, que altera a 

redação do inciso II, do § 4º, do art. 155, da Constituição Federal. Senador Duciomar Costa. 702 
 
Defesa da aprovação amanhã, da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 

2002, de iniciativa de S.Exa., que destina o percentual de 0,5% da arrecadação dos 
impostos sobre renda e sobre produtos industrializados para aplicação pelas instituições 
federais de ensino superior da Amazônia Legal. Senador Mozarildo Cavalcanti. 729 

 



 22 

Parabeniza o Senador Mozarildo Cavalcanti pelo discurso e argumenta em 
favor da Universidade Federal, em especial no nordeste. Aparte ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti. Senador Mão Santa. 730 

 
Parabeniza o Senador Mozarildo Cavalcanti pelo discurso e enfatiza a 

importância de tal Emenda Constitucional, destacando a necessidade das Universidades 
Federais, em especial na Região Norte e Nordeste. Aparte ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti. Senador papaléo Paes. 731 

 
REFORMAS 
 
Necessidade de priorizar a reforma política antes das votações das reformas 

encaminhadas pelo Executivo ao Congresso Nacional. Solicitação de apoio à proposta de 
emenda à Constituição de autoria de S.Exa., que altera a organização política do Estado 
Brasileiro. Senador Almeida Lima. 020 

 
REQUERIMENTO 

 
Requerimento  nº 361, de 2003, que requer Voto de Aplauso ao ex-Ministro 

da Saúde, Dr. José Serra, pela decisão da OMS, de universalizar o programa brasileiro de 
combate à AIDS. Senador Arthur Virgílio. 033 

 
Requerimento nº 362, de 2003, que solicita à Ministra de Estado do Meio 

Ambiente as informações que menciona. À Mesa para decisão. Senador Tião Viana. 042 
 
Requerimento nº 363, de 2003, que solicita seja sobrestado o exame da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 1999, atualmente em tramitação na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, até que seja apreciada pela Câmara 
dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição nº 151, de 1995. Senador Antonio 
Carlos Valadares. 042 

 
Requerimento nº 364, de 2003, que requer destaque para a votação em 

separado da expressão “em até cento e oitenta prestações mensais e sucessivas”, do art. 1º, 
do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003. Senador Paulo Octávio. 102 

 
Requerimento nº 365, de 2003, que requer Destaque para a votação em 

separado do art. 9º do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que “ altera a legislação  
tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências”, proveniente da Medida Provisória nº 107, de 2003. Senador Rodolpho 
Tourinho. 102 

 
Requerimento nº 366, de 2003, que requer, nos termos do art. 312 do 

Regimento Interno do Senado Federal, destaque para a votação em separado do art. 9º do 
PLV nº 11, de 2003, com vistas à supressão. Senadora Ideli Salvatti. 102 

 
Requerimento nº 367, de 2003, que requer  a votação em separado do art. 18 

do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003. Senador José Agripino. 102 
 
Requerimento nº 368, de 2003, que requer a votação em separado do art. 22 

do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003. Senador José Agripino. 103 
 
Requerimento nº 369, de 2003, que requer destaque para a votação em 

separado do art. 22, do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003. Senador Paulo Octávio. 103 
 
Requerimento nº 370, de 2003, que requer  destaque para a votação em 

separado da Emenda nº 57, apresentada à Medida Provisória nº 107, de 2003. Senador 
Paulo Octávio. 103 

 
Requerimentonº 371, de 2003, que requer a Caixa Econômica Federal por 

intermédio do Ministro de Estado da Fazenda cópia autenticada do contrato assinado entre a 
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Caixa Econômica Federal e a GTECH do Brasil Ltda; edital de concorrência que amparou 
tal contratação; aditivos contratuais assinados. Senador Demóstenes Torres. 261 

 
Requerimento nº 372, de 2003 que solicita informações ao Ministro-Chefe da 

Casa Civil sobre a correição dos recursos recebidos em convênios com o governo federal 
por municípios da Bahia com suspeita de fraudes.  Senador César Borges. 265 

 
Requerimento nº 373, de 2003 que solicita informações ao Ministro de Estado 

de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre a destinação de recursos do 
banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES – a outros países. 
Senador César Borges. 266 

 
Requerimento nº 374, de 2003, que requer homenagens pelo falecimento do 

Dr. Giovanni Bellotti. Senador Romeu Tuma. 305 
 
Requerimento nº 375, de 2003, que requer seja manifestamos voto de aplauso 

ao Policial, por intermédio dos Comandantes e Diretores-Gerais de cada unidade da 
Federação, em virtude do transcurso da data de 21 de abril, Dia das Polícias Civis e 
Militares, e Dia de Tiradentes, seu Patrono. Senador Papaléo Paes. 307 

 
Requerimento nº 376, de 2003, que requer o desarquivamento do Projeto de 

Lei da Câmara nº 26, de 1998, que “estabelece as sanções administrativas e penais em caso 
de realização de atividades proibidas pela conversão internacional sobre a proibição do 
desenvolvimento, produção, estocagem e uso das armas químicas e sobre a destruição das 
armas químicas existentes no mundo (CPAQ)”. Senador Aloízio Mercadante. 307 

 
Requerimento nº 377, de 2003, que requer urgência para o PLC nº 2 de 2003, 

“que dispõe sobre a alienação, por doação de uma Corveta da Marinha do Brasil”. Senador 
Tião Viana. 308 

 
Requerimento nº 378, de 2003 que solicita informações a Sra. Ministra de 

Estado do Meio Ambiente sobre a situação atual das áreas de conservação ambiental no 
Estado de Roraima. Senador Mozarildo Cavalcanti. 562 

 
Requerimento nº 379, de 2003, que querer convocação de uma sessão especial 

do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 12 de junho de 2003, destinada a dar início às 
comemorações pelos 180 anos de criação do Poder Legislativo no Brasil. Senador José 
Sarney. 562 

 
Requerimento nº 380, de 2003 que solicita informação ao Sr. Ministro de 

Estado da Justiça sobre a situação atual das terras indígenas no Estado de Roraima. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 563 

 
RODOVIAS 
 
Precariedade das rodovias no Estado de Santa Catarina, em particular a BR 

282 e a BR 270. Senador Leonel Pavan. 017  
 
Denúncia do não pagamento, pelo grupo norte-americano AES, da primeira 

parcela de empréstimo concedido pelo BNDES na compra de ações da Cemig. Proposta de 
realização de audiência pública, na Comissão de Assuntos Econômicos, a fim de que se 
esclareça a operação. Agradecimentos ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela solução 
encontrada na regulamentação da responsabilidade das estradas federais em Minas Gerais 
para o Governo estadual. Senador Hélio Costa. 224 

 
Pavimentação da BR-163, principal rodovia do Estado do Pará. Senador 

Duciomar Costa. 720 
 
Fala da importância da BR-163 para a produção, para a integridade territorial 

e para a soberania do País. Aparte ao Senador Duciomar Costa. Senadora Serys 
Slhessarenko. 722 
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Fala da importância da BR-163 para a produção, para a integridade territorial 
e para a soberania do País. Aparte ao Senador Duciomar Costa. Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 722 
 

SETOR ELÉTRICO 
 
Panorama do setor elétrico brasileiro, destacadamente da situação do nordeste. 

Senador Eduardo Suplicy. 245 
 
TABACO 
 
Aplausos à vitória, no âmbito internacional, na luta contra o fumo com a 

aprovação, em Genebra, do primeiro tratado para redução do consumo do tabaco. Senador 
Romero Jucá. 723 

 
TAXA DE JUROS 
 
Homenagem ao Dia Nacional da Indústria, transcorrido ontem. Defesa da 

redução das taxas de juros no país. Senador mão Santa. 712 
 
TELECOMUNICAÇÕES 
 
Comemoração, hoje, do Dia da Radiodifusão Comunitária. Senador Teotônio 

Vilela. 132 
 
Proposta para que a TV Senado transmita as reuniões do Conselho de Política 

Monetária (Copom). Senador Edurado Suplicy. 242 
 

TRABALHO 
 
Preocupação do Governador de Santa Catarina Sr. Luiz Henrique da Silveira, 

com o esvaziamento do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor). Senador 
Leonel Pavan. 226 

 
TRANSGÊNICOS 
 
Decisão do Ministério de Ciência e Tecnologia de tomar a Comissão de 

Biossegurança um órgão consultivo. Defesa de uma legislação clara para os alimentos 
transgênicos.   Senador Osmar Dias. 714 

 
Apoio às pesquisas sobre transgênicos. Aparte ao Senador Osmar Dias. 

Senador Mozarildo Cavalcanti. 715 
 
Apóia a pesquisa dos transgênicos. Aparte ao Senador Osmar Dias. Senador 

Jonas Pinheiro. 716 
 
Argumenta que a transgenia é um processo histórico e que portanto deve ser 

estudado. Aparte ao Senador Osmar Dias. Senador Eurípedes Camargo. 717 
 



Ata da 60ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 21 de maio de 2003 

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim, Edu ar do Si que i ra Cam pos e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima –
Alo i zio Mer ca dan te – Amir Lan do – Ante ro Paes de
Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães – Antô nio Car los 
Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo te lho – Cé -
sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De mos te nes Tor res – 
Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go –
Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns –
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Gil ber -
to Mes tri nho – Hé lio Cos ta – He lo í sa He le na – Ide li
Sal vat ti – Iris de Ara u jo – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro –
Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no
– José Jor ge – José Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se -
ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú cia Vâ -
nia – Luiz Ota vio – Mão San ta – Mar co Ma ci el – Mo -
za ril do Ca val can ti – Ney Su as su na – Osmar Dias –
Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo
Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet
– Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Re nil do
San ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho –
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Sér gio Ca bral – Sér -
gio Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Serys Slhes sa ren ko
– Tas so Je re is sa ti – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a -
na – Val mir Ama ral. 

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 68 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 os nos sos
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, men sa gem do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, que pas so a ler.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 97, DE 2003
(Nº 173/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
So li ci to a Vos sas Exce lên ci as, de con for mi da de

com a Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do da Pre vi dên cia So ci al, a re ti ra da do Pro je to de 
Lei nº 12, de 2001 (nº 2.282/99 na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que “Au to ri za o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al a doar imó vel ao Mu ni cí pio de Anto ni na – PR”,
en vi a do à Câ ma ra dos De pu ta dos com a Men sa gem
nº 1.940, de1999.

Bra sí lia, 12 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula  
da Sil va.

MPS  nº 21 EM 

Bra sí lia, 1º de abril de 2003 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da apre ci a -

ção de Vos sa Exce lên cia con si de ra ções que vi sam a
re ti ra da do Pro je to de Lei n.º 2.282, de 1999, que au -
to ri za a do a ção de imó vel de pro pri e da de do Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS.

2. O re fe ri do imó vel está si tu a do na Rua Dr. Mel -
lo s/n.º, no Mu ni cí pio de Anto ni na, Esta do do Pa ra ná.

3. Além dis so, sen do o INSS uma au tar quia,
seus bens só po dem ser ali e na dos vi san do o aten di -
men to das fi na li da des da ins ti tu i ção, na for ma re gu la -
men tar e es ta tu tá ria.

4. Vale, ain da, sa li en tar, que a Lei n.º 9.702, de
17 de no vem bro de 1998, que dis põe so bre cri té ri os
es pe ci a is para ali e na ção de imó ve is de pro pri e da de
do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS e dá
ou tras pro vi dên ci as, au to ri za o INSS a “pro ce der à ali -
e na ção, me di an te ato de au to ri da de com pe ten te, de
bens imó ve is de sua pro pri e da de des ne ces sá ri os ou
não vin cu la dos às suas ati vi da des ope ra ci o na is, ob -
ser van do-se, no que cou ber, as dis po si ções da Lei n.º 
8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da Lei n.º 9.636, de
15 de maio de 1998.” 
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5. À pri me i ra vis ta pode pa re cer que a men ci o -
na da nor ma es pe ci al au to ri za a do a ção de imó ve is do 
INSS a par ti cu la res. Ocor re que, como pode ser ve ri fi -
ca do na Expo si ção de Mo ti vos n.º 409, de 30 de ju nho 
de 1998, re fe ren te à Lei n.º 9.702, de l998, o vo cá bu lo
“ali e na ção” é usa do stric tu sen su, ou seja, como si -
nô ni mo de ven da, que de mons tra a não-au to ri za ção
le gal de se pro ce der à do a ção de qual quer imó vel do
INSS a ter ce i ros. A in ten ção do ci ta do di plo ma le gal é
a ali e na ção, por meio de ven da, do bens con si de ra -
dos des ne ces sá ri os, ob je ti van do a en tra da de re ce i ta
para a au tar quia em ques tão.

6. Des sar te, acres ci das às ra zões pro i bi ti vas da
Lei nº 8.666, de 1993, o INSS não pode ali e nar bens
que pas sam ser vir às suas ati vi da des es sen ci a is,
con so an te o art. 1º da Lei nº 9.702, de 17 de no vem -
bro de 1998.

7. Esta é a me lhor in ter pre ta ção da von ta de da
lei, já que o art. 10 do ci ta do di plo ma le gal veda in clu -
si ve a con ces são do di re i to de uso de imó ve is do
INSS, quan to mais a sua ali e na ção gra ci o sa.

Por ou tro lado, an tes de to mar a de ci são de des -
fa zer-se do imó vel, é in dis pen sá vel con si de rar pri me i -
ro a pos si bi li da de de a Au tar quia vir a ne ces si tar dele
nos pró xi mos anos.

Estas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te, são
as ra zões que jus ti fi cam a re ti ra da do Pro je to de Lei
n.º 2.282, de 1999, que ora sub me to à ele va da apre ci -
a ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, – Ri car do Ber zo i ni, Mi nis tro
de Esta do da Pre vi dên cia So ci al.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Men sa gem nº 97, de 2003, que aca ba de
ser lida, ane xa da ao pro ces sa do do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2001, será in clu í da em Ordem
do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, ma té ria re ce bi da da Câ ma ra
dos De pu ta dos que pas so a ler.

É lido o se guin te:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 77, DE 1995

(Nº 1.290/95, na que la Casa)

Alte ra a Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976, que dis põe so bre a vi gi -
lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os
me di ca men tos, as dro gas, os in su mos
far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos,
sa ne an tes e ou tros pro du tos, e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 46 da Lei nº 6.360, de 23

de se tem bro de 1976, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 46. Se rão re gis tra dos como pro -
du tos di e té ti cos os des ti na dos à in ges tão
oral, des de que não en qua dra dos nas dis -
po si ções do De cre to-Lei nº 986, de 21 de
ou tu bro de 1969, e res pec ti vos re gu la men -
tos, cujo uso e ven da de pen dam ou não de
pres cri ção mé di ca, e que vi sem:

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

Art. 2º A Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 57A:

“Art. 57A. Sem pre ju í zo do dis pos to
nes te Tí tu lo, quan do se tra tar de pro du tos
di e té ti cos cujo uso e ven da de pen dam ou
não de pres cri ção mé di ca, os ró tu los e de -
ma is im pres sos con te rão:

I – a com po si ção qua li ta ti va e quan ti ta -
ti va in di can do os no mes quí mi cos ge né ri cos 
e a quan ti da de dos com po nen tes bá si cos,
em or dem de cres cen te;

II – a aná li se apro xi ma da per cen tu al,
es pe ci fi can do os te o res dos com po nen tes
em que se ba se ia a uti li za ção di e té ti ca es -
pe ci al e, nos pro du tos para di e ta de res tri -
ção, a taxa even tu al men te pre sen te do com -
po nen te res tri to;

III – a quan ti da de de ca lo ri as por uni -
da de de peso ou vo lu me do pro du to;

IV – em des ta que, os di ze res “Pro du -
tos Di e té ti cos” im pres so em ti pos não in fe ri -
o res a um quin to do tipo da le tra de ma i or
ta ma nho e da mes ma cor da mar ca;

V – o modo de pre pa rar para o uso,
quan do for o caso.”

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

Câ ma ra dos De pu ta dos, 19 de maio de 2003. –
João Pa u lo Cu nha Pre si den te.

PROJETO APROVADO PELO 
SENADO FEDERAL E ENCAMINHADO À

 CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA REVISÃO

Alte ra a Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976, que dis põe so bre a vi gi -
lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os
me di ca men tos, as dro gas, os in su mos
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far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos,
sa ne an tes e ou tros pro du tos, e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 46, ca put, da Lei nº 6.360, de 23 de 

se tem bro de 1976, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 46. Se rão re gis tra dos como pro -
du tos di e té ti cos os des ti na dos à in ges tão
oral, des de que não en qua dra dos nas dis -
po si ções do De cre to-lei nº 986, de 21 de ou -
tu bro de 1969, e res pec ti vos re gu la men tos,
cujo uso e ven da de pen dam ou não de
pres cri ção mé di ca, e que vi sem:”

Art. 2º Acres cen te-se à Lei nº 6.360, de 23 de
se tem bro de 1976, o se guin te art. 57 re nu me ran do-se 
o atu al e os sub se qüen tes:

“Art. 57. Sem pre ju í zo do dis pos to nes -
te Tí tu lo, quan do se tra tar de pro du tos di e té -
ti cos, cujo uso e ven da de pen dam ou não
de pres cri ção mé di ca, os ró tu los e de ma is
im pres sos con te rão:

I – a com po si ção qua li ta ti va e quan ti ta -
ti va in di can do os no mes quí mi cos ge né ri cos 
e a quan ti da de dos com po nen tes bá si cos,
em or dem de cres cen te;

II – a aná li se apro xi ma da per cen tu al,
es pe ci fi can do os te o res dos com po nen tes
em que se ba se ia a uti li za ção di e té ti ca es -
pe ci al e, nos pro du tos para di e ta de res tri -
ção, a taxa even tu al men te pre sen te do com -
po nen te res tri to;

III  –  o li mi te má xi mo de to le rân cia à
in ges tão diá ria dos com po nen tes quí mi cos
do pro du to;

IV – ad ver tên cia re la ti va à ne ces si da -
de de con sul ta mé di ca pré via caso o con su -
mi dor seja por ta dor de con di ção pa to ló gi ca
pas sí vel de in ter fe rên cia com qual quer dos
com po nen tes do pro du to;

V  –  a quan ti da de de ca lo ri as por uni -
da de de peso ou vo lu me do pro du to;

VI – em des ta que, os di ze res “Pro du to
Di e té ti co”, im pres sos em área equi va len te à
uti li za da para o nome do pro du to;

VII  – o modo de pre pa rar para o uso,
quan do for o caso.

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.

Se na do Fe de ral, 29 de no vem bro de 1995. –
José Sar ney, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dis põe so bre a Vi gi lân cia Sa ni tá ria 
a que fi cam su je i tos os Me di ca men tos,
as Dro gas, os Insu mos Far ma cêu ti cos e 
Cor re la tos, Cos mé ti cos, Sa ne an tes e
Ou tros Pro du tos, e dá ou tras Pro vi dên -
ci as.

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

TÍTULO VII
 Do Re gis tro dos Pro du tos Di e té ti cos

Art. 46. Se rão re gis tra dos como pro du tos di e té ti -
cos os des ti na dos à in ges tão oral, que, não en qua -
dra dos nas dis po si ções do De cre to-Lei nº 986, de 21
de ou tu bro de 1969, e res pec ti vos re gu la men tos, te -
nham seu uso ou ven da de pen den tes de pres cri ção
mé di ca e se des ti nem:

I – a su prir ne ces si da des di e té ti cas es pe ci a is;

II – a su ple men tar e en ri que cer a ali men ta ção
ha bi tu al com vi ta mi nas, ami noá ci dos, mi ne ra is e ou -
tros ele men tos;

III – a ilu dir as sen sa ções de fome, de ape ti te e
de pa la dar, subs ti tu in do os ali men tos ha bi tu a is nas
di e tas de res tri ção.
....................................................................................

TÍTULO X
Da Ro tu la gem e Pu bli ci da de

Art. 57. O Po der Exe cu ti vo dis po rá, em re gu la -
men to, so bre a ro tu la gem, as bu las, os im pres sos, as
eti que tas e os pros pec tos re fe ren tes aos pro du tos de
que tra ta esta lei. (Vide Me di da Pro vi só ria nº
2.190-34, de 23-8-2001)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.190-34,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, que de fi -
ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria e cria a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân -
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cia Sa ni tá ria, e nº 6.437, de 20 de agos to
de 1977, que con fi gu ra in fra ções à le gis -
la ção sa ni tá ria fe de ral e es ta be le ce as
san ções res pec ti vas, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
Art. 9º Os arts. 32, 18 e 57 da Lei nº 6.360, de 23

de se tem bro de 1976, pas sa a vi go rar com as se guin -
tes al te ra ções:

Art. 3º ................................................................
...........................................................................

XX – Me di ca men to Si mi lar – aque le que con -
tém o mes mo ou os mes mos prin cí pi os ati vos, apre -
sen ta a mes ma con cen tra ção, for ma far ma cêu ti ca,
via de ad mi nis tra ção, po so lo gia e in di ca ção te ra pêu -
ti ca, e que é equi va len te ao me di ca men to re gis tra do
no ór gão fe de ral res pon sá vel pela vi gi lân cia sa ni tá -
ria, po den do di fe rir so men te em ca rac te rís ti cas re la -
ti vas ao ta ma nho e for ma do pro du to, pra zo de va li -
da de, em ba la gem, ro tu la gem, ex ci pi en tes e ve í cu -
los, de ven do sem pre ser iden ti fi ca do por nome co -
mer ci al ou mar ca;
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. No caso de me di ca men tos
ge né ri cos im por ta dos, cu jos en sa i os de bi o e qui va -
lên cia fo ram re a li za dos fora do País, de vem ser
apre sen ta dos os en sa i os de dis so lu ção com pa ra ti -
vos en tre o me di ca men to-tes te, o me di ca men to de
re fe rên cia in ter na ci o nal uti li za do no es tu do de bi o e -
qui va lên cia e o me di ca men to de re fe rên cia na ci o -
nal.” (NR)

“Art. 18 ..............................................................

§ 1º Na im pos si bi li da de do cum pri men to do dis -
pos to no ca put des te ar ti go, de ve rá ser apre sen ta da
com pro va ção do re gis tro em vi gor, emi ti da pela au to -
ri da de sa ni tá ria do país em que seja co mer ci a li za do
ou au to ri da de sa ni tá ria in ter na ci o nal e apro va do em
ato pró prio da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá -
ria do Mi nis té rio da Sa ú de.

§ 2º No ato do re gis tro de me di ca men to de pro -
ce dên cia es tran ge i ra, a em pre sa fa bri can te de ve rá
apre sen tar com pro va ção do cum pri men to das Boas
Prá ti cas de Fa bri ca ção, re co nhe ci das no âm bi to na ci -
o nal.” (NR)

“Art. 57 ..............................................................

Pa rá gra fo úni co. Além do nome co mer ci al ou
mar ca, os me di ca men tos de ve rão obri ga to ri a men te
exi bir, nas pe ças re fe ri das no ca put des te ar ti go, nas

em ba la gens e nos ma te ri a is pro mo ci o na is a De no mi -
na ção Co mum Bra si le i ra ou, quan do for o caso, a De -
no mi na ção Co mum Inter na ci o nal, em le tras e ca rac -
te res com ta ma nho nun ca in fe ri or à me ta de do ta ma -
nho das le tras e ca rac te res do nome co mer ci al ou
mar ca.” (NR)

DECRETO-LEI Nº 986,
 DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Insti tui nor mas bá si cas so bre ali -
men tos.

....................................................................................
(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à
Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

OF. GLPMDB Nº 252/2003

Bra sí lia, 15 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a in di ca ção do

Se na dor Ro me ro Jucá, como mem bro su plen te, na
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra – CI, em
vaga exis ten te.

Co lho o en se jo para re no var a V. Exª vo tos de
apre ço con si de ra ção. – Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 253/2003

Bra sí lia, 15 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a in di ca ção do

Se na dor Ro me ro Jucá, como mem bro su plen te, na
Co mis são de Le gis la ção Par ti ci pa ti va, em vaga exis -
ten te.

Co lho o en se jo para re no var a V. Exª vo tos de
apre ço con si de ra ção. – Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 254/2003

Bra sí lia, 15 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a in di ca ção do

Se na dor Ro me ro Jucá, como mem bro su plen te, na
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Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção – CMO, em vaga exis ten te.

Co lho o en se jo para re no var a V. Exª vo tos de
apre ço con si de ra ção. – Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia de sig na o Se na dor Ro me ro
Jucá, como su plen te, para in te grar, as Co mis sões de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, de Le gis la ção Par ti ci pa ti -
va e a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção, de con for mi da de com os ofí ci os
que aca bam de ser li dos.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 255/2003

Bra sí lia, 15 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,

Com fun da men to no § 7º, do art. 65 do Re gi -
men to Inter no, e com o cres ci men to da ban ca da para
22 mem bros, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a in di ca -
ção do Se na dor Ro me ro Jucá como Vice-Lí der do
Par ti do do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro –
PMDB.

Re no vo, na opor tu ni da de, vo tos de apre ço e
con si de ra ção. –  Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, avi sos de mi nis tros de Esta do
que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 393/2003, de 14 do cor ren te, do Mi nis tro de 
Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 133, de 2003, do Se na -
dor João Ca pi be ri be; e

– Nº 637/2003, de 12 do cor ren te, do Mi nis tro de 
Esta do dos Trans por tes, en ca mi nhan do in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 521, de 2002, do
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – As in for ma ções fo ram en ca mi nha das, em có -
pia, aos re que ren tes.

Os re que ri men tos vão ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, avi so de mi nis tros de Esta do,
que pas so a ler.

É lido o se guin te

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES

– Nº 188/2003, de 14 do cor ren te, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 143, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são
de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – As in for ma ções fo ram ane xa das aos pro ces sa -
dos do Re que ri men to nº 143, de 2003, e do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 645, de 2002, que vol ta à tra mi -
ta ção nor mal.

As ma té ri as re tor nam à Co mis são de Edu ca -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, men sa gem do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca que pas so a ler.

É lida a se guin te

MENSAGEM Nº 99, DE 2003
(Nº 193/2003, na ori gem)

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

Nos ter mos do § 1º, in fine, do art. 111, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da apre ci a -
ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Dou tor Lé lio
Ben tes Cor rêa, Sub pro cu ra dor-Ge ral do Tra ba lho,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no
car go de Mi nis tro To ga do, em vaga re ser va da a
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, de cor -
ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Wag ner Antô nio 
Pi men ta. 

Bra sí lia, 16 de maio de 2003.  – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A men sa gem que aca ba de ser lida vai à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, men sa gens do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca que pas so a ler.

São li das as se guin tes:

MENSAGENS

 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

 – Nº 101, de 2003 (nº 177/2003, na ori gem), de
14 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 4, de 2003, que al te ra dis po si ti -
vos da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993, da Lei 
nº 10.470, de 25 de ju nho de 2002, e da Lei nº 8.112,
de 11 de de zem bro de 1990, cria car gos efe ti vos, car -
gos co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm bi to da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên -
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 86, de
2002, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.667,
de 14 de maio de 2003;

 – Nº 102, de 2003 (nº 178/2003, na ori gem), de
14 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 5, de 2003, que au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên -
cia de Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil –
Apex-Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029, de
12 de abril de 1990, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni -
en te da Me di da Pro vi só ria nº 106, de 2003, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.668, de 14 de maio de
2003;

 – Nº 103, de 2003 (nº 179/2003, na ori gem), de
14 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 6, de 2003, que al te ra a Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976, que dis põe so bre
a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca -
men tos, as dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor -
re la tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos,
pro ve ni en tes da Me di da Pro vi só ria nº 91, de 2002,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.669, de 14 de 
amio de 2003; e

 – Nº 104, de 2003 (nº 180/2003, na ori gem), de
14 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº 2.252/99, na Casa
de ori gem), que ins ti tui o dia na ci o nal da água, san ci -
o na do e trans for ma do na Lei nº 10.670, de 14 de maio 
de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – As men sa gens li das vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 98, de
2003 (nº 189/2003, na ori gem), de 16 do cor ren te,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do
art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex -
ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, no va lor equi va len te a até qua ren ta e seis mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci -
pal, en tre o Go ver no do Esta do de Per nam bu co e o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol -
vi men to – BIRD, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al
do Pro gra ma de Infra-Estru tu ra em Áre as de Ba i xa
Ren da da Re gião Me tro po li ta na do Re ci fe – Pro me -
tró po le.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 100, de 
2003 (nº 184/2003, na ori gem), de 15 do cor ren te,
pela qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do in ci so II do art. 7º
da Lei nº 9.069, de 1995, o de mons tra ti vo das emis -
sões do real re fe ren te ao pri me i ro tri mes tre de 2003,
as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção das re ser -
vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 64, de 2003, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, igual -
men te so li ci to mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel, no mo men to que V. Exª achar con ve ni -
en te e ade qua do.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR.PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Tem V. Exª a pa la vra pela or dem.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, so li ci to tam bém mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V.Exªs 
te rão as se gu ra do o uso da pa la vra por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, § 2°, do Re gi men to Inter no.

A Mesa apro ve i ta para fa zer um es cla re ci men to
e pe dir a aten ção do Ple ná rio. Em dis cur so pro fe ri do,
on tem, da tri bu na des ta Casa, pelo Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, as sim como pelo Se na dor Osmar
Dias e vá ri os ou tros Srs. Se na do res, S. Exªs re cor re -
ram a esta Pre si dên cia para que fos se cum pri do es tri -
ta men te o que es ta be le ce o Re gi men to Inter no com
re la ção ao uso da pa la vra. A Mesa con cor da com S.
Exªs, os re cla man tes, uma vez que gran de par te dos
ora do res tem con ce di do apar tes quan do seu tem po
já está es go ta do, em de sa cor do com o Re gi men to
Inter no. Os apar te an tes tam bém es tão ul tra pas san do 
o tem po de dois mi nu tos per mi ti dos pelo Re gi men to.
Há ain da vá ri os pe di dos de uso da pa la vra pela Li de -
ran ça. Tudo isso vem pre ju di can do so bre ma ne i ra
aque les Se na do res que se ins cre vem na for ma do
Re gi men to Inter no.

A Mesa avi sa ain da que a Ordem do Dia terá
que ser ini ci a da, im pre te ri vel men te, às 15 ho ras e 45
mi nu tos. Por tan to, so li ci ta mos a co la bo ra ção e com -
pre en são de S. Exªs, Se na do ras e Se na do res, no to -
can te à ob ser vân cia do tem po re gi men tal a que tem
di re i to cada Par la men tar.

Des de já, agra de ce mos a co la bo ra ção de V.
Exªs.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel
Pa van, pelo pra zo de vin te mi nu tos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, ins cre vi-me
mais uma vez hoje para fa lar so bre o caos das nos sas 
ro do vi as. Esse as sun to já não é no vi da de aqui nes ta
Casa, pois mu i tas e mu i tas ve zes me pro nun ci ei, re fe -
rin do-me à BR-101, às BRs 470, 280 e 282 e a mu i tas
ou tras ro do vi as de San ta Ca ta ri na e do nos so Bra sil.

No en tan to, não con se gui con clu ir um dos pro -
nun ci a men tos em que fa zia re fe rên cia à BR-101, em
fun ção do tem po, e aca bei dan do como lido o res tan -
te. Por isso, hoje, re tor na rei ao as sun to.

Mas, an tes, gos ta ria de di zer às SRA.s Se na do -
ras e aos Srs. Se na do res que, on tem, pas sa mos por

um mo men to de de ba te den tro do PSDB so bre o pro -
nun ci a men to do Vice-Lí der do PMDB e do Go ver no.
Isso cri ou e tem cri a do um cer to cons tran gi men to no
Esta do de San ta Ca ta ri na, por que lá o PSDB ca mi -
nhou jun to com o PMDB, numa co li ga ção que ti nha à
fren te, como can di da to a Go ver na dor, Luiz Hen ri que
da Sil ve i ra, um dos ho mens mais res pe i ta dos des te
País pelo gran de tra ba lho que re a li zou na Câ me ra Fe -
de ral, e, como Vice-Go ver na dor, um ou tro ex-De pu ta -
do Fe de ral, gran de ho mem pú bli co, Edu ar do Pi nho
Mo re i ra. Em San ta Ca ta ri na, o PSDB con cor reu a
uma vaga para Se na dor, e ti ve mos o pra zer, a sa tis fa -
ção de re ce ber a ma i o ria dos vo tos dos ca ta ri nen ses
no re fe ri do ple i to.

No nos so pro nun ci a men to, tal vez até mu i to ás -
pe ro, com um pou co de re vol ta, con tes ta va o que o
nos so que ri do ami go, o gran de Se na dor Hé lio Cos ta,
dis se com re fe rên cia ao ex-go ver no. Fui obri ga do a
pe dir a pa la vra, Sr. Pre si den te, para de fen der o go ver -
no an te ri or ou até para ace i tar al gu mas crí ti cas. Eu
não po dia me ca lar di an te da qui lo que es tá va mos ou -
vin do. O Par ti do que fez par te dos tra ba lhos pelo nos -
so Bra sil, que foi com pa nhe i ro do PSDB du ran te os
oito anos do go ver no que pas sou fa zia du ras crí ti cas
àque le go ver no. Por tan to, eu re al men te não po dia me 
ca lar. 

Hoje, re ce bi um fo lhe to in ti tu la do “Obri ga do, Mi -
nas”, do Se na dor Hé lio Cos ta, do qual sou ad mi ra dor.
Sou da que les fãs que, quan do ele era re pór ter in ter -
na ci o nal, pelo Fan tás ti co, pa ra vam para as sis tir-lhe.
Qu e ro di zer que as mi nhas con tes ta ções não são
nada pes so a is, mas há ne las um pou co de re vol ta, Sr.
Pre si den te. Um Par ti do que go ver nou jun to com o
PSDB no go ver no pas sa do não pode, por que hoje as -
su miu uma pos tu ra de apo io ao Go ver no atu al, mu dar 
tão rá pi da e dras ti ca men te um pen sa men to que, até
há cin co ou seis me ses, es ta va de acor do com o de
to dos nós. 

O PT tem fe i to crí ti cas du ras ao go ver no pas sa -
do, prin ci pal men te no que se re fe re às ro do vi as do
nos so Bra sil, à in fra-es tru tu ra, à se gu ran ça, e o nos so 
glo ri o so PMDB, que in te gra a co li ga ção da qual fa ze -
mos par te no Go ver no de San ta Ca ta ri na, não pode,
de re pen te, fa zer crí ti cas tão du ras. É cla ro que não
po de mos es ten der essa res pon sa bi li da de, es sas crí -
ti cas, a to dos os com pa nhe i ros Se na do res do PMDB.
Po rém, ao fa la rem, em nome do Par ti do, con tra o go -
ver no pas sa do, ma chu ca-nos. E mu i to. 

Qu e ro men ci o nar al guns no mes para o Bra sil in -
te i ro, que está a nos as sis tir. O nos so que ri do ami go
Oda cir Kle in, do PMDB, que teve o nos so apo io, apo io 
do Go ver no, foi Mi nis tro de 1º-1-95 ao dia 15-8-96;
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Alci des José Sal da nha, tam bém do PMDB, foi Mi nis -
tro de 16-8-96 a 21-5-97; Eli seu Pa di lha, tam bém do
PMDB, foi Mi nis tro do dia 22-5-97 a 16-11-01; Alde ri -
co Jef fer son da Sil va Lima, tam bém do PMDB, foi Mi -
nis tro de 16-11-01 a 3-4-02; João Hen ri que de Alme i -
da Sou sa, tam bém do PMDB, foi Mi nis tro de 3-4 a
31-12-02. To dos eles, Sr. Pre si den te, são do PMDB.
Por tan to, quan do se ou vem crí ti cas re la ci o na das à in -
fra-es tru tu ra, ao trans por te, ao Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, não po de mos pas sar uma bor ra -
cha e apa gar tudo, como se o Par ti do não ti ves se ne -
nhum en vol vi men to com o go ver no que pas sou. 

Qu an tas e quan tas con quis tas ti ve mos nes te
País, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, na área 
so ci al, prin ci pal men te na edu ca ção, na di mi nu i ção
dos ín di ces de mor ta li da de in fan til e de eva são es co -
lar, nos pro je tos de sa ú de, prin ci pal men te no com ba -
te à AIDS. Aliás, a ONU ago ra vai uti li zar o pro je to de
com ba te à AIDS do Bra sil como exem plo para o mun -
do. Se gun do a mí dia, o Go ver no bra si le i ro re ce beu
cer ca de R$4 bi lhões do BID, como prê mio, para pa -
gar de po is de 2010, pela di mi nu i ção dos ín di ces de
mor ta li da de in fan til e de eva são es co lar. E es sas são
con quis tas do go ver no pas sa do. 

Qu an tas ro do vi as fo ram cons tru í das no Go ver -
no Fer nan do Hen ri que! Não dá para o PMDB che gar
aqui e pas sar uma bor ra cha como se não ti ves se en -
vol vi men to al gum na ob ten ção des sas con quis tas e
tam bém em re la ção àque las que hoje são con tes ta -
das e que o fo ram nas ur nas. 

Qu e ro di zer aos ami gos do PMDB que o meu
pro nun ci a men to de on tem se de veu à mi nha re vol ta e
má goa. Isso por que o PMDB de San ta Ca ta ri na está
cum prin do com os com pro mis sos de cam pa nha.
Aliás, que ro de i xar cla ro aqui que so mos éti cos e que
cum pri mos os nos sos com pro mis sos des de o iní cio
da co li ga ção. No se gun do tur no, o PMDB, de po is das
ele i ções do pri me i ro tur no, rom peu com o PSDB, rom -
peu com o Ser ra; mas nós, em San ta Ca ta ri na, con ti -
nu a mos com eles até o úl ti mo dia de ele i ção, e ele ge -
mos Luiz Hen ri que da Sil ve i ra, do PMDB, para o Go -
ver no do Esta do, res pon den do pela de ci são que
ocor reu na con ven ção es ta du al. Esti ve mos e es ta mos 
jun tos. E o Go ver na dor Luiz Hen ri que da Sil ve i ra tem
fe i to mais: tem cum pri do o que as su miu em cam pa -
nha; não tem ras ga do o seu dis cur so; não tem mu da -
do, do dia para a no i te, o que pro me teu em cam pa -
nha. S. Exª con ti nua de fen den do a du pli ca ção já da
BR-101, o que não está ocor ren do em ní vel na ci o nal;
con ti nua de fen den do o Ban co de San ta Ca ta ri na,
para o ban co vol tar a ser um ban co do Esta do e do
povo ca ta ri nen se, in te res se que não es ta mos ven do

por par te do Go ver no Fe de ral; S. Exª é con tra a ta xa -
ção dos ina ti vos em San ta Ca ta ri na, quan do te mos
vis to o Go ver no Fe de ral de fen der o con trá rio. 

Estou men ci o nan do aqui al guns exem plos,
Com pa nhe i ros, ape nas para di zer que te mos por
esse Par ti do o ma i or res pe i to, te mos os com pa nhe i -
ros do PMDB como exem plos, por que vi ve mos por
mu i tos e mu i tos anos, quan do jo vens, as lu tas do
MDB. No meu pro nun ci a men to de on tem, ma ni fes tei
um pou co de re vol ta, por que en ten do que te mos que
di vi dir os ônus e os bô nus. Não po de mos ape nas bus -
car as co i sas boas; te mos que di vi dir as res pon sa bi li -
da des. É cla ro que, ao as su mir o apo io a um go ver no,
tem-se de es tar jun to a esse go ver no. Isso, ace i ta -
mos, por que a de mo cra cia é as sim, mas não po de -
mos nos ca lar quan do se co me tem in jus ti ças con tra o
go ver no que pas sou. 

Mais uma vez, vou aca bar não fa zen do o pro -
nun ci a men to a res pe i to das nos sas que ri das ro do vi as 
– a BR-470 e a BR-282 – tão im por tan tes para o pro -
gres so de San ta Ca ta ri na, mas era im por tan te que eu 
de i xas se essa men sa gem de ca ri nho e de ad mi ra ção
para os com pa nhe i ros. Tam bém era ne ces sá rio que
eu dis ses se por que, on tem, usei os cin co mi nu tos da
Li de ran ça. Eu quis mos trar um pou co do meu des con -
ten ta men to com os pro nun ci a men tos fe i tos por com -
pa nhe i ros que an tes es ta vam no Po der e que, ago ra,
re pen ti na men te, mu da ram o seu dis cur so, acu san do
o Go ver no pas sa do, como se só o PSDB ti ves se er ra -
do, se é que hou ve er ros.

Os ma i o res pro ble mas de San ta Ca ta ri na são
as BRs 282 e 470.

Nes sa com po si ção que está sen do fe i ta com os
no vos ali a dos, al gum Par ti do do por te do PMDB de ve -
rá ocu par um Mi nis té rio, que po de rá ser o dos Trans -
por tes. Se isso re al men te ocor rer, va mos apla u dir,
por que sa be mos da com pe tên cia des se Par ti do, que,
cer ta men te, in di ca rá uma pes soa com qua li da de e
co nhe ci men to, uma pes soa que pos sa, re al men te,
exe cu tar pro je tos que re sol vam os pro ble mas das ro -
do vi as BR-282 e BR-470.

Nes sas ro do vi as pas sa a ma i or par te das ex por -
ta ções ca ta ri nen ses. As in dús tri as mais atin gi das são
a de car nes e a têx til. As em pre sas têm au men to de
até 5% no cus to fi nal dos pro du tos por que a BR-470
não é du pli ca da e a BR-282 tem pro ble mas de con -
ser va ção.

As BRs 282 e 470 di vi dem San ta Ca ta ri na ao
meio e são a prin ci pal li ga ção en tre o oes te e o li to ral.
A BR-282 ini cia-se em São Mi guel do Oes te e vai até
Flo ri a nó po lis. A BR-470 co me ça em Cam pos No vos e 
ter mi na em Na ve gan tes, no li to ral. 
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Por es sas duas ro do vi as tra fe ga qua se toda a
pro du ção agrí co la de San ta Ca ta ri na. Tra fe gam, es -
pe ci al men te, os pro du tos de ri va dos de su í nos e aves, 
des ti na dos à ex por ta ção, que ren de ram, em de zem -
bro de 2002, cer ca de US$150 mi lhões ao Esta do.
Todo dia, cer ca de du zen tos ca mi nhões car re ga dos
com es ses pro du tos uti li zam as BRs 282 e 470. 

A par tir de 2001, a con ser va ção des sas duas ro -
do vi as di mi nu iu de qua li da de e o as fal to não su por tou 
o trân si to pe sa do. Os tre chos mais pe ri go sos fi cam
en tre o oes te e o li to ral – en tre São Mi guel do Oes te e
Cam pos No vos, na BR-282, e en tre Rio do Sul e Blu -
me nau, na BR-470. Nes ses lo ca is, são co muns as
tra gé di as en vol ven do ca mi nhões, ôni bus e car ros de
pas se io.

Não bas ta re cu pe rar esse tre cho da BR-470; é
ur gen te a du pli ca ção da ro do via, prin ci pal men te no
tre cho da sa í da de Blu me nau até Rio do Sul. No caso
da BR-282, a sua res ta u ra ção e am pli a ção não são
im por tan tes ape nas para as gran des in dús tri as ex -
por ta do ras de car nes, mas prin ci pal men te para as
pe que nas em pre sas que gra vi tam em tor no de las.
Atu al men te, todo o trans por te das agro in dús tri as é
ter ce i ri za do e são es ses pe que nos e mé di os trans -
por ta do res que en fren tam os al tos cus tos de ma nu -
ten ção dos ve í cu los.

Por ou tro lado, fo ram con si de ra dos pri o ri tá ri os,
pe las li de ran ças da re gião oes te ca ta ri nen se, com o
en dos so do Go ver no Esta du al, o as fal ta men to do pro -
lon ga men to da BR-282, li gan do São Mi guel do Oes te
à pon te in ter na ci o nal Pe pe ri-Gu a çu, em um tre cho de
32 km, e a li ga ção as fál ti ca en tre Cam pos No vos e
São José do Cer ri to, no Pla nal to Ser ra no, tam bém na
BR-282. Essas obras ser vi rão para trans for mar essa
ro do via na gran de rota de en tra da em San ta Ca ta ri na
e fa zer com que o ex tre mo-oes te seja re al men te o
ver da de i ro “cor re dor do Mer co sul”.

Vol tan do ao caso da BR-470, vale lem brar que,
en quan to o pro je to de du pli ca ção con ti nua pa ra do
nas ga ve tas do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes (DNIT), em vir tu de da
in de fi ni ção so bre se a ro do via con ti nua fe de ral ou de
res pon sa bi li da de do Esta do, de ze nas e de ze nas de
pes so as con ti nu am mor ren do.

Há pou cos dias, apro va mos os no vos di re to res
do DNIT, nos qua is de po si ta mos toda a con fi an ça e a
quem dis se mos que nós, ca ta ri nen ses, es pe ra mos
que olhem com ca ri nho e aten ção para esse que é um 
dos Esta dos que mais pro duz em nos so Bra sil.

A es ti ma ti va é que o flu xo diá rio de ve í cu los na
ro do via che gue a 25 mil uni da des, sen do 30% de ca -
mi nhões. Da dos da Fe de ra ção das Empre sas de

Trans por te de Car gas do Esta do de San ta Ca ta ri na
(Fe tra cesc) in di cam que exis tem cer ca de qua tro mil
trans por ta do ras no Esta do, que dão em pre go a qua -
se 300 mil mo to ris tas.

Como se vê, SRA.s e Srs. Se na do res, a cada
dado es ta tís ti co se con fi gu ra uma ques tão so ci al en -
vol vi da.

Um dos tre chos mais crí ti cos está en tre Inda i al e 
Na ve gan tes. Já exis te um pro je to, ela bo ra do no ano
pas sa do, para a du pli ca ção do tre cho de 26,9 km, en -
tre Blu me nau e Inda i al, onde es tão lo ca li za das gran -
des ex por ta do ras ca ta ri nen ses, como a Teka Te ce la -
gem, a Kars ten e a Albany, en tre mu i tas ou tras.

O tre cho é per cor ri do, di a ri a men te, por apro xi -
ma da men te 12 mil ve í cu los, nú me ro que che ga, nas
fé ri as de ve rão, a qua se 20 mil.

O ma i or pre ju í zo das em pre sas está na per da
de com pe ti ti vi da de por não te rem agi li da de. Os em -
pre sá ri os ga ran tem que po de ri am ven der até o do bro
do que ex por tam hoje se exis tis se uma ro do via em
con di ções de tra fe ga bi li da de.

As in dús tri as ca ta ri nen ses ex por ta ram, no ano
pas sa do, qua se US$4 bi lhões, con tra US$3 bi lhões
do ano an te ri or, até en tão o re cor de his tó ri co do Esta -
do. Se gun do a Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do
de San ta Ca ta ri na, hou ve um acrés ci mo de 4,25%.
Os le van ta men tos em pre sa ri a is não de i xam dú vi das
de que esse cres ci men to po de ria ser bem ma i or se
hou ves se uma me lho ria na in fra-es tru tu ra, com du pli -
ca ção e me lho ria das ro do vi as que dão aces so aos
por tos de São Fran cis co e de Ita jaí. Fica com pro va do,
Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, que gran de
par te do vo lu me ex por ta do cir cu lou pela BR-470 e
pela BR-282.

Em vir tu de de que rer aten der ao pe di do do Sr.
Pre si den te de que não ul tra pas se o tem po re gi men -
tal, mais uma vez não con si go ter mi nar meu pro nun ci -
a men to so bre a im por tân cia des sas ro do vi as. Usei
par te de meu tem po para ex pli car o que ocor reu, no
dia de on tem, em re la ção a pro nun ci a men to fe i to pela
vice-Li de ran ça do atu al Go ver no con tra o Go ver no de
Fer nan do Hen ri que Car do so.

Mas que fi que re gis tra do que nós sa be mos o
quan to é va lo ro so este Par ti do, o quan to é va lo ro so
para o Bra sil, pelo seu tra ba lho, o Se na dor Hé lio Cos -
ta, o quan to são va lo ro sos os Se na do res do PMDB e
o quan to foi im por tan te o PMDB para o Bra sil cres cer
como cres ceu e ser re co nhe ci do no mun do in te i ro no
Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alme i da
Lima, do PDT do Esta do de Ser gi pe.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos há pou co mais 
de 90 dias do iní cio dos tra ba lhos des ta Le gis la tu ra.
Re cor do-me de que, em 26 de fe ve re i ro, fa zia eu o
meu pri me i ro pro nun ci a men to da tri bu na des ta Casa,
apre sen tan do a V. Exªs um con jun to das idéi as do que 
me pro pu nha re a li zar no exer cí cio do man da to. 

Nes se pri me i ro pro nun ci a men to, tive a opor tu ni -
da de de fa lar da gran di o si da de do nos so País, da sua
ex ten são ter ri to ri al, das suas ri que zas e da ex pres são 
do nos so povo. 

La men ta va, é bem ver da de, que se, por um
lado, te mos um País rico, de ou tro, con vi ve mos com
um povo po bre e par ce la ex pres si va ex clu í da. Inda -
gan do o por quê des sa con tra di ção, re a li za va eu um
rá pi do exer cí cio de me mó ria, tri bu tan do es sas ca u -
sas à ina de qua da or ga ni za ção po lí ti ca do Esta do bra -
si le i ro e, ao mes mo tem po, às eli tes di ri gen tes – e não 
me re fe ri ape nas à clas se po lí ti ca, mas a to dos os
seg men tos di ri gen tes des te País – pelo que não fi ze -
ram, pelo pou co até de pa tri o tis mo nos seus ges tos e
nas suas ações. 

Re me mo ran do aque le pro nun ci a men to, eu di -
zia:

O Se na do é uma ins ti tu i ção do Esta do
que tem a fi na li da de, como ele pró prio, de
es ta be le cer as nor mas ne ces sá ri as à har -
mo nia so ci al e po lí ti ca en tre os ci da dãos e
en tre es tes e o pró prio Esta do, além de pro -
pi ci ar a pros pe ri da de de sua po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
em ou tro tre cho, di zia eu: 

Por tan to, aqui es ta mos com a obri ga -
ção de cri ar os ins tru men tos ne ces sá ri os
para o Esta do cum prir a sua mis são: ser jus -
to e pro pi ci ar o bem-es tar e a fe li ci da de do
povo. Assim pro ce den do, es ta re mos bem
de sem pe nhan do o nos so pa pel.

(...) 
A ver da de é que esse con tra to so ci al

está ven ci do. (...) É ur gen te, por tan to, con -
vo car mos à res pon sa bi li da de a clas se di ri -
gen te des te País (...) para, jun tos, cons tru ir -
mos um pro je to de Bra sil di fe ren te, um Esta -
do ca paz de ser jus to com o ci da dão e de

fa zer o povo fe liz. Essa deve ser a nos sa
von ta de. 

E acres cen ta va:
Se te mos um País gran di o so e se so -

mos uma Na ção gran di o sa, vi ver na mi sé ria
em que a nos sa gen te vive de cor re (...) , so -
bre tu do para uns, do medo de pro por mu -
dan ças; para ou tros, do de se jo de não que -
rer mu dar, pois, como se en con tra, está
bom para as eli tes. 

(...)
É hora de agir. (...) O mo men to é pro -

pí cio para as pro fun das e pri o ri tá ri as re for -
mas es tru tu ra is de que o Bra sil pre ci sa. 

Esses são tre chos do pri me i ro pro nun ci a men to 
que fiz nes ta Casa, mos tran do a opor tu ni da de para,
no Par la men to na ci o nal, jun to com a so ci e da de bra -
si le i ra, ini ci ar mos um pro ces so de dis cus são a fim
de fa zer mos uma re for ma lar ga e pro fun da do Esta -
do bra si le i ro.

Para a mi nha fe li ci da de, mu i tos de V. Exªs, ci tan -
do ape nas al guns, o Se na dor Sa tur ni no Bra ga, a Se -
na do ra He lo í sa He le na, o Se na dor Si que i ra Cam pos,
na Pre si dên cia des ta Casa nes te ins tan te, o Se na dor
Sér gio Ca bral, o Se na dor Le o nel Pa van, o Se na dor
Pa u lo Octá vio e, mais re cen te men te, o Se na dor Mar -
co Ma ci el fa la ram, como fiz em meu pri me i ro pro nun -
ci a men to, da ne ces si da de de ini ci ar mos as re for mas
pela re for ma po lí ti ca do Esta do bra si le i ro.

Qu e ro, nes ta opor tu ni da de, anun ci ar a V. Exªs
que no dia de ama nhã es ta rei ple i te an do a cada uma
das Srªs. e dos Srs. Se na do res as as si na tu ras ne ces -
sá ri as para a tra mi ta ção de uma PEC que al te ra a or -
ga ni za ção po lí ti ca do Esta do bra si le i ro. 

Sr. Pre si den te, é evi den te que a as si na tu ra,
como de pra xe nes ta Casa, não re pre sen ta a con cor -
dân cia com o teor, com o mé ri to da pro pos ta, mas nos 
ga ran ti rá a pos si bi li da de de que ela será apre sen ta da 
a dis cus são não ape nas no Con gres so Na ci o nal, mas 
em toda a so ci e da de bra si le i ra.

Espe ro con tar com o apo io de V. Exªs para que
esta nos sa pro pos ta se tor ne co nhe ci da e ve nha in te -
grar a agen da que con si de ro a pri me i ra, a pri o ri tá ria
para o Bra sil de hoje, pois pen so ser de fun da men tal
im por tân cia para a vida bra si le i ra, como di zia em meu 
pri me i ro pro nun ci a men to, ver pri me i ra men te de fi ni do
se de se ja mos vi ver num Esta do uni tá rio, cen tra li za -
dor, como hoje, em bo ra, na Cons ti tu i ção, te nha o
nome de Fe de ra ção, ou numa ver da de i ra Fe de ra ção
de Esta dos e Mu ni cí pi os, mais o Dis tri to Fe de ral,
como a nos sa pro pos ta apre sen ta.
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Como dis se e re pi to, des de o meu pri me i ro pro -
nun ci a men to, no dia 26 de fe ve re i ro, esta é a agen da
que pro po nho. Com pre en do que de ve mos de li be rar
para o País a me lhor re for ma pre vi den ciá ria, tri bu tá -
ria, fis cal, tra ba lhis ta e do Po der Ju di ciá rio. Mas con ti -
nu a re mos sem re pre sen tar co i sa al gu ma se não pro -
mo ver mos a re for ma ver da de i ra men te es tru tu ral e
pri me i ra que é a do Esta do bra si le i ro. 

Enten do, di zia à épo ca, que o gran de de ba te na -
ci o nal que esta Casa deve tra var e as su mir jun to com
a so ci e da de é a de fi ni ção do ca mi nho pelo qual de ve -
mos tri lhar um mo de lo de Esta do jus to que po de rá re -
sul tar na fe li ci da de do povo bra si le i ro. 

Espe ra va que o atu al Go ver no do Par ti do dos
Tra ba lha do res, se não re vo lu ci o ná rio, como pre gou
du ran te 23 anos, pelo me nos fos se re for ma dor. Mas
não é tar de. É la men tá vel que o ca mi nho se gui do fos -
se um ou tro, que não con si de ro pri o ri tá rio, mas ain da
é tem po. Espe ro que o Go ver no as su ma, jun to com o
Con gres so Na ci o nal, o de ver de, lado a lado, dis cu tir -
mos a re for ma po lí ti ca do Esta do bra si le i ro, que en -
vol ve não ape nas as pec tos da Fe de ra ção, que deve
ser a mais des cen tra li za da pos sí vel, mas tam bém a
re for ma ele i to ral-par ti dá ria. 

É pre ci so que este País, o mais ra pi da men te
pos sí vel, seja do ta do de ins tru men tos po lí ti cos que
pos si bi li tem ao Esta do cum prir o seu de si de ra to: pro -
por ci o nar, pro pi ci ar a fe li ci da de do povo, que esta é a
úni ca mis são que pos sui, o que, nes te ins tan te, nes te
País, ape sar de sua gran di o si da de, não vem re a li zan -
do. Pre ci sa mos ter a co ra gem ne ces sá ria para pro por 
as mu dan ças. Pre ci sa mos ter a com pre en são de que
o povo não pode pa gar a con ta de mais re for mas,
como no pas sa do se fez e como no pre sen te se pro -
põe fa zer, com as re for mas da Pre vi dên cia e a re for -
ma tri bu tá rio-fis cal. 

Na re for ma do Esta do, no as pec to da Fe de ra -
ção e da re pre sen ta ção po lí ti ca, e, mais, na ele i to -
ral-par ti dá ria, que des ta vez a con ta seja as su mi da,
se dela de cor rer, pela clas se po lí ti ca bra si le i ra, dan do 
uma de mons tra ção de des pren di men to, de ci vis mo,
uma de mons tra ção que a so ci e da de bra si le i ra es pe ra 
de há mu i to. 

Por tan to, pas sa dos ba si ca men te 90 dias, de di -
quei-me di a ri a men te, com as ses so res e con sul to res,
à ela bo ra ção des ta pro pos ta, que con si de ro lar ga, no
sen ti do de abran gen te e pro fun da, pos to que es tru tu -
ral, não uma pro pos ta cir cuns tan ci al, pon tu al, para re -
sol ver pro ble mas de con jun tu ra, mas para dar a este
País a es tru tu ra or ga ni za ci o nal do Esta do, para que
este pos sa, de for ma efe ti va, aten der aos an se i os da
na ci o na li da de bra si le i ra. 

De po is des ses 90 dias, com ou tras ati vi da des
par la men ta res de sen vol vi das aqui nes te ple ná rio,
nas co mis sões, no ga bi ne te, no meu Esta do, ou vin do
as pes so as, os com pa nhe i ros de Par ti do, eis que, na
tar de de hoje, já no pre lo – se as sim pos so di zer – a
con clu são des te tra ba lho, que, com cer te za, pas so a
V. Exªs. Foi con ce bi do, foi ela bo ra do com este sen ti -
men to cí vi co e de bra si li da de, com o sen ti men to mais
puro, para que a clas se po lí ti ca bra si le i ra pos sa se
doar à so ci e da de na cons tru ção de um País, de uma
Na ção ba se a da em re la ções jus tas, fra ter nas e so li -
dá ri as. 

Foi esse o sen ti men to que in va diu a mi nha men -
te, o meu es pí ri to, e, de for ma hu mil de, es pe ro con tar
com a par ti ci pa ção das Srªs Se na do ras e dos Srs. Se -
na do res, de for ma a con tri bu ir, elo qüen te men te, no
apri mo ra men to da pro pos ta que apre sen ta rei no dia
de ama nhã.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen -
ta da a pro pos ta, es pe ro que ela pas se a ser do do mí -
nio des ta Casa, do Con gres so Na ci o nal, da so ci e da -
de bra si le i ra, para o en gran de ci men to de nos so povo
e do País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Gil ber to Mes tri -
nho, pelo pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – 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, esta
Casa vem sen do pal co e agen te de dis cus sões con -
sis ten tes so bre a re a li da de bra si le i ra e de ma ni fes ta -
ções da ma i or re le vân cia na óti ca dos in te res ses na ci -
o na is, o que mu i to en ri que ce este Par la men to, es pe -
ci al men te pela pre sen ça dos no vos e emi nen tes com -
pa nhe i ros que cons ti tu em, hoje, a ma i o ria do Se na do.

Em to dos es ses pro nun ci a men tos, sal ta aos
olhos o as sen ti men to ge ral de que o Bra sil vive uma
fase de ci si va de sua his tó ria, em que de ve rá su pe rar
enor mes de sa fi os, ven cer o fan tas ma da fome e das
de si gual da des so ci a is e re gi o na is, re or ga ni zar o apa -
re lho de ges tão pú bli ca e equi li brar o dé fi cit de suas
con tas in ter nas e ex ter nas, re du zin do o en di vi da men -
to pú bli co, que san gra o País e tra va a nos sa ca pa ci -
da de de in ves ti men to.

Este ce ná rio ad ver so e suas con tra di ções, Sr.
Pre si den te, tor na-se inex pli cá vel e ina ce i tá vel, me di -
an te a cons ta ta ção dos ati vos de nos sas ri que zas na -
tu ra is; da di ver si da de ge o ló gi ca de nos so sub so lo,
com pe tró leo, gás na tu ral, ouro, fer ro, ba u xi ta; de nos -
sas al ter na ti vas ener gé ti cas; da ma i or co ber tu ra flo -
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res tal do pla ne ta, de po is da Rús sia, e da ma i or bi o di -
ver si da de do mun do, sem fa lar nos dois quin tos de
água doce, o bem na tu ral mais pre ci o so do novo mi lê -
nio, e ou tras pro di ga li da de na tu ra is.

Nos sa in dús tria, por sua vez, tor nou-se com pe -
ti ti va, e nos sos au to mó ve is cir cu lam nas es tra das de
pa í ses de sen vol vi dos. A pa u ta de ex por ta ções ca mi -
nha a pas sos lar gos, so bre tu do a da pro du ção agrí co -
la, e si na li za nos sa ca pa ci da de de en fren tar, com se -
ri e da de e com pe tên cia, al guns de sa fi os e ocu par es -
pa ços des ta ca dos no mer ca do glo bal.

Sem ufa nis mo e, so bre tu do, sem su cum bên cia
aos di ta mes ex ter nos, po de mos che gar aos pa ta ma -
res de bem-es tar e pro gres são so ci al, se sou ber mos
mo bi li zar es for ços e apro ve i tar as opor tu ni da des do
nos so acer vo na tu ral e da de ter mi na ção de nos sa
gen te, o pa tri mô nio ma i or de que dis po mos.

E, em se tra tan do de não su cum bir aos di ta mes
ex ter nos, cabe aqui sis te ma ti zar al gu mas con si de ra -
ções em tor no da ques tão ama zô ni ca, o gran de enig -
ma da mo der ni da de e, aci ma de tudo, a mais efi caz e
opor tu na res pos ta para as de man das na ci o na is de
ge ra ção de em pre go, pro du ção de ali men tos, ma té ri -
as-pri mas, fon tes al ter na ti vas de ener gia, cos mé ti cos
e fár ma cos para a sa ú de e bem-es tar de toda a hu -
ma ni da de. Infe liz men te, tra ta da como um pro ble ma
por se to res in flu en tes e or ga ni za dos de nos sa so ci e -
da de, a Ama zô nia se gue na ex pec ta ti va de um olhar
com pro me ti do e de ter mi na do, que se ma te ri a li ze pela 
von ta de po lí ti ca de sua in te gra ção ao res to do País e
pelo apro ve i ta men to de fi ni ti vo de suas po ten ci a li da -
des em fa vor de nos sa gen te.

Inú me ras ma ni fes ta ções dos emi nen tes Se na -
do res des ta Casa têm con fir ma do a pos tu ra ne gli gen -
te e de sa ten ta da União em re la ção à Ama zô nia, de -
nun ci an do a fal ta de um pro je to na ci o nal ca paz de
pro mo ver o apro ve i ta men to ra ci o nal e sus ten tá vel de
nos sos re cur sos na tu ra is. Como se sabe, nos sa Re -
gião tem pa ga do um pre ço mu i to alto por hos pe dar a
ma i or di ver si da de flo res tal do pla ne ta. Em vez de sig -
ni fi car so lu ção, esse fato tem ser vi do para ca mu flar o
des ca so am bi en tal des ta ci vi li za ção com as ma ze las
so ci a is de cor ren tes de seu mo de lo pre da tó rio de pro -
gres so.

Gru pos am bi en ta lis tas in ter na ci o na is, de vi da -
men te fi nan ci a dos pe las gran des cor po ra ções eco nô -
mi cas, en car re ga ram-se de im por o mo de lo pre ser va -
ci o nis ta da in to ca bi li da de a qual quer cus to, como for -
ma de im pe dir o apro ve i ta men to ra ci o nal da flo res ta e
dos cer ra dos. É cla ro que esse apro ve i ta men to ame a -
ça os in te res ses eco nô mi cos e cor po ra ti vos des sas
or ga ni za ções. Tais in te res ses são en car re ga dos de fi -

nan ci ar, in clu si ve, con sul to res que ocu pam lu ga res
es tra té gi cos na vida so ci al do País e bus cam ali ci ar a
cons ciên cia co le ti va na di re ção de seus ob je ti vos.
São os for ma do res de opi nião ves ga e mal-in ten ci o -
na da, a quem ater ro ri za a pos si bi li da de de o País
ocu par o topo no ran king mun di al da pro du ção agrí -
co la e flo res tal.

Bas ta fa zer as con tas e con clu ir que so men te a
uti li za ção dos cer ra dos ama zô ni cos, 16% de seu ter -
ri tó rio, se ria su fi ci en te para tri pli car a pro du ção na ci o -
nal de grãos. O que está em ques tão, con tu do, é o im -
pe ra ti vo do atra so di ta do pe los in te res ses da con cor -
rên cia es tran ge i ra. Foi as sim com a far sa da pro i bi ção 
dos trans gê ni cos, uma ur di du ra bem es tru tu ra da,
para man ter o País na co zi nha da His tó ria.

Faz lem brar a pro fe cia de Pa dre Vi e i ra, ao re fe -
rir-se ao olhar es tran ge i ro, há qua se 500 anos: “Eles
não que rem o nos so Bem e sim os nos sos bens...”. E
o que é pior: eles não que rem que nos apro pri e mos
de nos sas ri que zas na tu ra is e as trans for me mos em
pros pe ri da de so ci al para a nos sa gen te. É tão efi caz e 
es ta pa fúr dia essa pos tu ra pre ser va ci o nis ta, que o
Bra sil, por tra tar suas ár vo res como os in di a nos tra -
tam suas va cas, terá de im por tar ma de i ra do Uru guai
e da Argen ti na em 2004, para aten der as de man das
do mer ca do in ter no. O Bra sil, por in crí vel que pa re ça,
hos pe dan do 544 mi lhões de hec ta res de áre as flo res -
ta is, vai im por tar ma de i ra do Uru guai e da Argen ti na
no pró xi mo ano. Ima gi nem o que se pas sa na cons -
ciên cia do ca bo clo ri be i ri nho da Ama zô nia, ou vin do
pelo rá dio a in sa ni da de des sa no tí cia e con tem plan do 
de sua ja ne la a exu be rân cia de uma flo res ta em que
não pode to car, sob pena de ir para a ca de ia. É mais
im por tan te uma ár vo re em pé do que uma fa mí lia ali -
men ta da.

A es can da lo sa im por ta ção de ma de i ra é um
sub pro du to de uma po lí ti ca flo res tal er ra da, en tre gue
a téc ni cos que nada en ten dem de ma ne jo, ne gó ci os,
opor tu ni da des, ge ra ção de em pre go e de di vi sas para 
o equi lí brio de nos sas fi nan ças. O Pro gra ma Na ci o nal 
de Flo res tas está alo ca do no quar to es ca lão do Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te. Nos pa í ses que têm o se tor
flo res tal or ga ni za do, esse pro gra ma é es ca lão su pe ri -
or e se alo ca no Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do De sen -
vol vi men to, quan do não exis te, como na Chi na, o Mi -
nis té rio da Flo res ta. Não há uma po lí ti ca de fi nan ci a -
men to para o se tor flo res tal, nem in te res se pelo se tor
que gera dois mi lhões de em pre gos e po de ria ge rar
dez mi lhões em qua tro anos. Com a im por ta ção, já
es ta mos ge ran do mi lha res de pos tos de tra ba lho, só
que nos pa í ses vi zi nhos.
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E não se tra ta aqui de de fen der a der ru ba da da
flo res ta de for ma in dis cri mi na da. As ciên ci as flo res ta -
is hoje re co men dam o ma ne jo de es pé ci es como for -
ma de re no var e for ta le cer os es to ques na tu ra is. E to -
dos sa bem que toda plan ta em fase de de sen vol vi -
men to ab sor ve gás car bô ni co em ma i o res quan ti da -
des, isto é, con tri bui mais efe ti va men te para lim par a
at mos fe ra. As plan tas e os ve ge ta is são ba te ri as de
gás car bô ni co, ab sor vem o gás car bô ni co para cres -
cer e, quan do che gam à ida de adul ta, o ba lan ço é
equi li bra do, não há van ta gem para nin guém. Então, é
pre ci so fa zer re no va ção.

O ma ne jo, por tan to, além de ge rar ri que za e
pros pe ri da de so ci al, é be né fi co e ne ces sá rio à sa ú de
do Pla ne ta. A ár vo re é um re cur so na tu ral re no vá vel; o 
pe tró leo não. No en tan to, aque les que se opõem ao
apro ve i ta men to da flo res ta não se opõem à uti li za ção
do au to mó vel. Nin guém – am bi en ta lis ta ou não – dis -
pen sa o au to mó vel, que é uma gran de fon te de po lu i -
ção am bi en tal. Esse é o ates ta do ma i or da hi po cri sia
am bi en tal das or ga ni za ções que di zem es tar sal van -
do o Pla ne ta.

O que está em jogo, po rém, é uma dis pu ta de
mer ca do. É uma ten ta ti va ou sa da de im pe dir que o
País avan ce na pro du ção agrí co la e flo res tal. Não foi
ou tro o mo ti vo das pres sões que le va ram o Go ver no
bra si le i ro a edi tar, sem o me nor em ba sa men to téc ni -
co e ci en tí fi co, a Me di da Pro vi só ria nº 2166-67, de
agos to de 2001, que al te ra o dis po si ti vo do Có di go
Flo res tal e es ta be le ce que, nas pro pri e da des si tu a -
das na Ama zô nia Le gal, pos sam ape nas ser ma ne ja -
dos 20% da gle ba, fi can do 80% des ti na dos à re ser va
in to cá vel.

Ima gi nem que, na Ama zô nia Le gal, 42% das
ter ras são de vo lu tas, da União; 22% são re ser vas in -
dí ge nas; um pou co mais de 20% são re ser vas bi o ló gi -
cas, eco ló gi cas, am bi en ta is, etc., e só 22% são pro -
pri e da des pri va das. E 20% de 22% são 4%. Então,
aque la imen si dão ama zô ni ca só po de ria ser ex plo ra -
da em 4%. Isso é um cri me con tra o País, con tra o ho -
mem da Re gião Ama zô ni ca, con tra a eco no mia e
con tra to dos os prin cí pi os do bom sen so. 

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. GILBERTO MESTRINHO  (PMDB – AM)
– Con ce de rei os apar tes em se gui da.

Essa me di da em tudo se as se me lha ao con fis co 
da pou pan ça, de tris te me mó ria, que foi en gen dra do

em seus de ta lhes por bu ro cra tas in con se qüen tes, in -
di fe ren tes aos in te res ses da bra si li da de, numa brin -
ca de i ra ina ce i tá vel ocor ri da nas con for tá ve is de pen -
dên ci as da Aca de mia de Tê nis de Bra sí lia. Por que
80% e não 70% ou 60%, ou qual quer ou tro per cen tu -
al? Ne nhum ar gu men to ci en tí fi co foi até ago ra apre -
sen ta do.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Alber to Sil -
va.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos. Fa zen do soar a cam pa i nha.) – No bre Se na dor e
no bres apar te an tes, a Mesa faz ape nas um es cla re ci -
men to, de acor do com o que foi fe i to no iní cio da ses -
são, ten do em vis ta a re cla ma ção de vá ri os Srs. Se -
na do res.

Como V. Exª já ca mi nha para os cin co mi nu tos fi -
na is de seu pro nun ci a men to, Se na dor Gil ber to Mes -
tri nho, peço a co la bo ra ção dos apar te an tes – três Srs. 
Se na do res ma ni fes ta ram in ten ção e de se jo de apar -
teá-lo –, para que se man te nham den tro dos dois mi -
nu tos re gi men ta is, tem po que será des con ta do para
que V. Exª pos sa ba li zar o fim do seu pro nun ci a men to.

Agra de ço a com pre en são.
O SR. GILBERTO MESTRINHO  (PMDB – AM)

– La men to e peço a Mesa ape nas o se guin te: re gi -
men tal men te, o Se na dor tem di re i to a fa lar pelo me -
nos duas ve zes por mês, e eu falo de dois em dois
me ses, quan do falo.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Duas ve zes por se ma na, Se na dor.

O SR. GILBERTO MESTRINHO  (PMDB – AM)
– Pois é. E falo de dois em dois me ses, quan do não de 
três em três. Então, eu peço a pa ciên cia da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª será aten di do, por que te nho cer te za de
que os apar te an tes se man te rão den tro do tem po re -
gi men tal.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho, não sei por onde co me çar a apre ci ar
o dis cur so de V. Exª. Mas, se gu ra men te, V. Exª to cou
num pon to dos mais im por tan tes a que te nho as sis ti -
do nes te ple ná rio, a ex plo ra ção da Ama zô nia. E V. Exª 
diz uma ver da de logo de sa í da: que a re no va ção é ne -
ces sá ria, por que toda ár vo re nova, para cres cer, pre -
ci sa ti rar o gás car bô ni co da at mos fe ra. Ima gi ne V.
Exª, que co nhe ce a Ama zô nia mais do que nin guém,
como gran de go ver na dor que foi do Esta do do Ama -
zo nas – e sou tes te mu nha dis so –,se pu dés se mos re -
no var 40%, 20%! V. Exª diz que, com aque la mal fa da -
da me di da pro vi só ria, fi ca mos amar ra dos como na -
que le con fis co de tris te me mó ria. Todo dia, re for mas
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são fe i tas aqui. Se na dor Ge ral do Mes tri nho, que ro co -
me çar a as si nar um do cu men to, com to dos nós, para
der ru bar essa me di da pro vi só ria, dan do à Ama zô nia
e ao País a opor tu ni da de de não ter de im por tar ma -
de i ra da Argen ti na e do Uru guai. Eu nem sa bia que
es ses pa í ses ti nham ár vo res a pon to de ce der ao Bra -
sil essa quan ti da de enor me que V. Exª aca ba de ci tar.
Pa ra be ni zo V. Exª pelo as sun to, pe din do que não pare 
aí, Se na dor Gil ber to Mes tri nho. Va mos adi an te, va -
mos fa zer com que a ri que za da Ama zô nia faça o fu tu -
ro do Bra sil e gere dez mi lhões de em pre gos, como
aca bou de di zer V. Exª. O ca mi nho é fá cil: bas ta ar ru -
mar a Casa de tal ma ne i ra que as leis não im pe çam o
de sen vol vi men to de uma área tão pro mis so ra quan to
a Ama zô nia. Per doe-me por ter ti ra do al gum tem po do 
seu bri lhan te dis cur so. Peço ao nos so Pre si den te que
seja con des cen den te com V. Exª e não des con te esse 
mi nu to e meio que es tou to man do de seu tem po. Pa -
ra béns, Se na dor Gil ber to Mes tri nho!

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Alber to Sil va.

Ouço o apar te do no bre Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, todo pro nun ci a men to de V.
Exª, no ta da men te so bre a Ama zô nia, é uma ver da de -
i ra aula. V. Exª, que foi três ve zes Go ver na dor do
Ama zo nas, De pu ta do Fe de ral pelo en tão Ter ri tó rio
Fe de ral de Ro ra i ma e, atu al men te, Se na dor pelo
Ama zo nas, co nhe ce mais do que nin guém aque la re -
gião e suas ver da des. Num mo men to em que na ci o -
na lis mo e pre o cu pa ção com a so be ra nia e com o de -
sen vol vi men to real da Ama zô nia são co i sas es cas sas 
nes te País, cum pri men to V. Exª pelo pro nun ci a men to, 
en dos san do-o ple na men te, por que re al men te apren -
di com V. Exª es sas ver da des. La men to que o Bra sil
seja ví ti ma des se ver da de i ro es que ma ta li bâ ni co, que 
leva o País até a im pri mir em suas cé du las ape nas
ani ma is. Não te mos, nas nos sas cé du las de real um
vul to se quer da nos sa his tó ria. Mu i to obri ga do.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Esse con ce i to do lo so de pre ser va ção tem con -
tri bu í do ape nas para per pe tu ar a mi sé ria e im pe dir
que po pu la ções in te i ras te nham aces so às con quis -
tas e be ne fí ci os da hu ma ni da de. Ape sar de o Bra sil
de ter em seu ter ri tó rio 544 mi lhões de hec ta res de flo -
res tas, nos sa par ti ci pa ção no mer ca do mun di al de
pro du tos flo res ta is, em um mer ca do de US$450 bi -
lhões, não pas sa de 2%. No Ama zo nas, Esta do que
re pre sen ta 18% do ter ri tó rio bra si le i ro, com 150 mi -

lhões de hec ta res de flo res tas, as ex por ta ções de
pro du tos flo res ta is ano pas sa do não ul tra pas sa ram
US$20 mi lhões, o equi va len te a 0,05% das ex por ta -
ções de mó ve is da Ale ma nha, que tem uma Flo res ta
Ne gra que equi va le a um quin tal ama zô ni co. A Itá lia,
que não tem flo res tas, ex por tou em 2001, so men te
em pro du tos de mo ve la ria, US$3 bi lhões. O Ca na dá
ex por ta anu al men te mais de US$75 bi lhões de pro du -
tos flo res ta is e seu povo, que não so fre de pre ju í zo
am bi en tal, des fru ta da me lhor qua li da de de vida do
mun do. Essa é a re a li da de. Sem fa lar em ou tros pa í -
ses, como os Esta dos Uni dos, em que só o Esta do do
Ore gon ex por ta mais de US$20 bi lhões. A Fin lân dia –
país que é do ta ma nho de um mu ni cí pio da Ama zô nia
e tem a me ta de da sua su per fí cie co ber ta por la gos,
fi can do con ge la dos du ran te seis me ses por ano – ex -
por ta 17 bi lhões de pro du tos flo res ta is por ano. E nós,
na Ama zô nia, uma mi sé ria...

No Bra sil, a le gis la ção e a po lí cia dis pen sam o
mes mo tra ta men to ao tra fi can te de dro gas e ao ca bo -
clo que se atre ve a ex plo rar uma ár vo re ou a ca çar um 
ani mal sil ves tre. Re cen te men te, a im pren sa no ti ci ou
com des ta que a apre en são de um car re ga men to de
he ro í na, co ca í na e al guns qui los de caça e de pe i xe.
Os en vol vi dos fo ram pre sos in dis cri mi na da men te. Dá
a im pres são de que al gu mas au to ri da des con fun dem
o que no pas sa do se cha ma va de dro gas do ser tão –
e que fo ram res pon sá ve is pela mi gra ção e co lo ni za -
ção da Ama zô nia – com a dro ga da Co lôm bia, a ma te -
ri a li za ção or ga ni za da do cri me na flo res ta.

A Srª Fá ti ma Cle i de (Blo co/PT – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Pois não. Ouço, com pra zer, o apar te de V. Exª, no -
bre Se na do ra Fá ti ma Cle i de, que tam bém é da Re -
gião.

A Srª Fá ti ma Cle i de (Blo co/PT – RO) – No bre
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, te nho o ma i or pra zer em
apar te ar V. Exª nes te mo men to. Tive o pra zer de
acom pa nhá-lo na vi a gem do Pre si den te Lula ao Esta -
do do Acre e gos ta ria de, nes te mo men to, re gis trar
que te nho uma leve di ver gên cia so bre o que V. Exª co -
lo ca em re la ção ao mo de lo, à ex plo ra ção e a essa di -
co to mia en tre pre ser va ção e de sen vol vi men to. Lá no
Acre, por exem plo, ti ve mos a opor tu ni da de de ver
como se pro mo ve de sen vol vi men to com pre ser va -
ção, ob ser va mos o cu i da do em pre ser var o nos so
meio, as nos sas flo res tas, mas, prin ci pal men te, tes te -
mu nha mos a pre o cu pa ção em se pro mo ver um de -
sen vol vi men to vol ta do para as pes so as que es tão
nes se meio am bi en te, nes se meio fí si co. Ti ve mos a
opor tu ni da de de vi si tar, no mu ni cí pio de Xa pu ri, o
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pólo ma de i re i ro – V. Exª co lo ca a ques tão da ma de i ra, 
dos pa í ses lá fora que es tão ten do ren di men to com
mó ve is. Foi uma ex pe riên cia mu i to rica – gos ta ria, in -
clu si ve, que nos sos pa res pu des sem co nhe cer a pro -
du ção de mó ve is no mu ni cí pio de Xa pu ri com a ma -
de i ra de Xa pu ri. Eu, in fe liz men te, te nho qua se que
cer te za que os mó ve is pro du zi dos nes ses pa í ses lá
fora e que es tão ge ran do ren da para aque las po pu la -
ções não são fe i tos com ma de i ra da que les pa í ses.
Cer ta men te, es tão sen do uti li za das ma de i ras que
são re ti ra das de for ma ile gal da nos sa Ama zô nia. Só
te nho a la men tar. Acho que é pos sí vel mu dar essa si -
tu a ção, acre di to nes sa pos si bi li da de, acre di to no Go -
ver no Lula e na Mi nis tra do Meio Ambi en te, Ma ri na
Sil va, que tem se em pe nha do mu i tís si mo para que
pos sa mos de sen vol ver ações de po lí ti cas pú bli cas
para a Ama zô nia bra si le i ra, para que pos sa mos, de
fato, ter de sen vol vi men to sus ten tá vel sig ni fi can do
tam bém de sen vol vi men to so ci al. Faço esse re gis tro
para afas tar a idéia de di co to mia, algo que acre di to
não exis tir. Pen so que é ple na men te pos sí vel – e os
exem plos que ci tei re la ti vos ao Esta do do Acre for ta -
le cem essa po si ção – que te nha mos de sen vol vi men -
to com pre ser va ção am bi en tal. É pre ci so, po rém, que
se mude o mo de lo de ex plo ra ção: não po de mos mais
de i xar que as nos sas flo res tas con ti nu em a ser cri mi -
no sa men te ex plo ra das. Essa ex plo ra ção não está tra -
zen do, de fato, ren da para a nos sa po pu la ção. Nes se
pon to con cor do com V. Exª e acre di to tam bém nes sa
pos si bi li da de de pre ser var as nos sas flo res tas e tra -
zer de sen vol vi men to para a nos sa po pu la ção.

O SR. GILBERTO MESTRINHO  (PMDB – AM)
– Agra de ço o apar te da no bre Se na do ra Fá ti ma Cle i -
de de Ron dô nia.

Te nho a di zer ape nas que exis te uma in com pre -
en são por for ça das co lo ca ções que es tão fa zen do.
Acho que, para a Ama zô nia, o me lhor, o mais con sen -
tâ neo, se ria o de sen vol vi men to ba se a do na con ser -
va ção e não na pre ser va ção – pre ser va ção, no con -
ce i to am bi en ta lis ta, sig ni fi ca in to ca bi li da de, in to ca bi li -
da de e atra so. Qu e rer que aqui lo per ma ne ça como
san tuá rio eter no é uma bur ri ce.

A ex pe riên cia que o Acre está fa zen do é de con -
ser va ção. A uti li za ção des ses ma te ri a is, pro cu ran do
lhes agre gar va lor, é al ta men te vá li da para a re gião. 

Dis cor do de que essa ma de i ra seja usa da lá
fora. O que exis te é mu i ta len da so bre con tra ban do de 
ma de i ra da Ama zô nia. Ma de i ra não se con tra ban de ia
a não ser na fron te i ra.

Por exem plo, o Bra sil er rou gra ve men te: o Bra sil
des ti nou oito mi lhões de hec ta res, ne les in clu í do o Ja -
va ri, a uma re ser va in dí ge na. O Ja va ri é um rio que,

de uma mar gem à ou tra, é da lar gu ra des te Se na do, e 
o ou tro lado é pe ru a no. Os pe ru a nos ins ta lam as usi -
nas flu tu an tes do lado de les e o Bra sil não pode fis ca -
li zar a re ti ra da de ma de i ras; os pe ru a nos vão lá por -
que a fron te i ra é to tal men te ina bi ta da. Re ser va ram
oito mi lhões de hec ta res para oi to cen tos ín di os. São
es sas co i sas do Bra sil que não ace i to e cri ti co. Fa la rei
mais so bre esse as sun to em bre ve.

Va mos adi an te.
Não im por ta, para es sas au to ri da des, que o ja -

ca ré, que con so me vin te qui los de pe i xe por dia, ali -
men te-se das pro te í nas que as fa mí li as pre ci sam e
nem que ele ata que as cri an ças e adul tos: a caça con -
ti nua pro i bi da e leva o ca bo clo à pri são. O ja ca ré é oví -
pa ro, tem um po der de re pro du ção fan tás ti co, e a sua
caça está pro i bi da des de 1967. Ima gi nem a quan ti da -
de de ja ca rés no Ama zo nas, que tem vin te e cin co mil
qui lô me tros de rios, to dos com ja ca rés!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nós da
Ama zô nia não mais po de re mos to le rar es sas dis tor -
ções e de su ma ni da des. Te mos res pon sa bi li da des e
com pro mis sos com a dig ni da de hu ma na. É pre ci so
dar um bas ta nes se cons tran gi men to le gal e re co lo -
car o ho mem no cen tro das pre o cu pa ções e pri o ri da -
des do po der pú bli co. O ho mem é o ser na tu ral mais
im por tan te que exis te so bre a Ter ra. Não exis te nada
mais im por tan te do que ele. Então, to das as po lí ti cas
têm que ser vol ta das para o seu bem-es tar, sua va lo ri -
za ção e re a li za ção. Ele con ti nua a ser o ser mais no -
bre da hi e rar quia am bi en tal e de todo Uni ver so.

Não po de mos per mi tir que as or ga ni za ções es -
tran ge i ras ve nham de ter mi nar nos so modo de tra tar a 
flo res ta e dela ex tra ir com ra ci o na li da de os be ne fí ci os 
de que pre ci sa mos. Assim como de nun ci ei a in ge rên -
cia des sas or ga ni za ções na pro i bi ção dos pro du tos
trans gê ni cos, pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos,
que ro de nun ci ar aqui tam bém as pres sões que ten -
tam im pe dir que o Bra sil uti li ze o po ten ci al eco nô mi co
da flo res ta Ama zô ni ca.

Não ad vo ga mos a ocu pa ção de sor de na da do
ter ri tó rio, como ocor reu no sul do Pará em de cor rên -
cia das pres sões do mer ca do ex ter no de car ne. Hou -
ve um mo men to em que a Eu ro pa pen sou que iria
pas sar por uma cri se no abas te ci men to de car ne e
ori en tou o go ver no bra si le i ro da épo ca a in cen ti var a
for ma ção de gran des fa zen das no sul do Pará – a
Mer ce des e a Volk swa gen for ma ram fa zen das. To dos
ti nham fa zen da lá. Hou ve uma de vas ta ção ge ne ra li -
za da.

Li ções res ta ram na di re ção de um co nhe ci men -
to ma i or do ecos sis te ma ama zô ni co e de suas vo ca -
ções eco nô mi cas. E, a cada dia, a es fin ge ama zô ni ca
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nos de sa fia e nos en si na. Insti tu i ções como a Embra -
pa já acu mu la ram ex pe riên ci as e co nhe ci men tos que
au to ri zam for mas va ri a das de apro ve i ta men to de
nos sos re cur sos na tu ra is, de for ma pro mis so ra e tec -
ni ca men te em ba sa da. A ex pe riên cia do Pará ain da
hoje se pres ta para “ven der” a ima gem de uma Ama -
zô nia de vas ta da, o que não con fe re com a re a li da de
da re gião. Nin guém di vul ga que Ama zo nas, Ro ra i ma
e Ama pá con ser vam 98% de sua co ber tu ra ve ge tal
ori gi nal, por tan to, in to ca da. Nin guém diz isso. Di zem
ape nas que es tão de vas tan do a Ama zô nia, que es tão 
con tra ban de an do ma de i ra da re gião. Ou tro dia, em
uma pu bli ca ção, foi di vul ga da no tí cia de con tra ban do
de ma de i ra em tal quan ti da de que se ri am ne ces sá ri -
os dois na vi os, a cada 24 ho ras, cir cu lan do nos rios
da Ama zô nia para re ti rar todo o ma te ri al. 

Mes mo os ata ques am bi en ta lis tas de oca sião so -
bre o mo de lo de ocu pa ção de Ron dô nia não con si de -
ram que, nes se Esta do pro gres sis ta, que fa zia par te de
uma re gião pra ti ca men te sem fu tu ro, foi ofe re ci do um
con jun to de opor tu ni da des para mais de dois mi lhões
de bra si le i ros, que lá en con tra ram opor tu ni da de de vida
e es ca pa ram das fa ve las das ci da des do sul.

Tive o pri vi lé gio de par ti ci par da re cen te Re u nião
dos Go ver na do res no Acre, onde pude cons ta tar o in -
te res se pes so al e o com pro mis so po lí ti co do Pre si den -
te Lula em re la ção aos des ti nos da Ama zô nia. Ao su -
ge rir o bom sen so, o Pre si den te si na li zou que che gou
a hora de sair das pro mes sas e en ca rar a Ama zô nia
não mais como um pro ble ma, mas como uma so lu ção
fac tí vel à nos sa dis po si ção para ge rar em pre gos, ali -
men tos, fár ma cos, ener gia e um novo modo de tra tar a
ques tão am bi en tal. E che gou a hora so bre tu do por que
não ace i ta mos a pe cha de pa ra nói cos da in ter na ci o na -
li za ção. Re cen te men te, por mu i to me nos, uma guer ra
foi de cla ra da e um país per deu suas prer ro ga ti vas de
au to de ter mi na ção, a des pe i to das pres sões con trá ri as
da ONU e da opi nião pú bli ca in ter na ci o nal. Nos sa po -
ten ci a li da de de água, o ban co ge né ti co da Ama zô nia,
suas en zi mas, po lí me ros, fun gos e bac té ri as têm va lor
de mer ca do mu i to ma i or que as re ser vas de pe tró leo
do Ira que. E as ma ni fes ta ções pú bli cas dos pa í ses
cen tra is têm sido de con si de rar nos sa flo res ta como
pa tri mô nio da hu ma ni da de. 

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. GILBERTO MESTRINHO  (PMDB – AM)
– Em se gui da, Se na dor. 

Vá ri os lí de res na ci o na is de cla ra ram que a Ama -
zô nia ape nas cir cuns tan ci al men te é bra si le i ra. Há
uma de mons tra ção cons tan te de in te res se in ter na ci -
o nal pela Re gião Ama zô ni ca.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pa pa léo Paes.
O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Se na dor

Gil ber to Mes tri nho, V. Exª tem co nhe ci men to pro fun -
do so bre a Re gião Ama zô ni ca, por isso eu não po de -
ria de i xar de apar teá-lo. Qu e ro re co nhe cer que 98%
da flo res ta do meu Esta do, o Ama pá, são in to cá ve is e
es tão pre ser va dos. To dos sa be mos que exis tem os
dis cur sos hi pó cri tas so bre pre ser va ci o nis mo que ge -
ram vo tos e ser vem de cor te jo para a co mu ni da de in -
ter na ci o nal. V. Exª foi ex tre ma men te fe liz ao fa lar do
tema, cha man do a aten ção para os po ten ci a is da
Ama zô nia que pre ci sam ser apro ve i ta dos. Qu e ro lem -
brar que fal ta, por par te do Go ver no Fe de ral, uma po -
lí ti ca de apro ve i ta men to da ri que za da Ama zô nia. Te -
mos as nos sas ne ces si da des, e a Na tu re za co lo cou à 
nos sa dis po si ção ma te ri al su fi ci en te para o de sen vol -
vi men to res pon sá vel da re gião. Então, fica o meu re -
gis tro de que a ma i o ria des ses dis cur sos pre ser va ci o -
nis tas têm a in ten ção de ge rar vo tos e agra dar a co -
mu ni da de in ter na ci o nal. Mas te mos que cu i dar da
nos sa ri que za, da nos sa Ama zô nia, com a ado ção de
uma po lí ti ca de apro ve i ta men to, que deve ser – é cla -
ro – con du zi da pelo Go ver no Fe de ral. Mu i to obri ga do. 

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Pa pa léo Paes, pelo apar te. 
V. Exª co lo cou mu i to bem a po si ção dos am bi en ta lis -
tas que fa zem dis cur sos a ser vi ço do in te res se in ter -
na ci o nal. 

Te nho pena do Se na dor Mão San ta, que on tem
fez um bri lhan te dis cur so so bre o cer ra do do Pi a uí,
pois quan do o pes so al do Corn Belt des co brir que
aque le Esta do co me çou a pro du zir soja em quan ti da -
de, co me ça rá a fa zer pres são. Eles fa zem isso em
todo o País. O cer ra do mato-gros sen se era to tal men -
te aban do na do, não ofe re cia pers pec ti va, nin guém
que ria sa ber dele. Qu an do se trans for mou num pólo
de gran de de sen vol vi men to, vi e ram os de fen so res do
cer ra do para im pe dir o cres ci men to da pro du ção de
soja, por que lá es tão 126 mi lhões de hec ta res pron -
tos para se rem cu i da dos, tra ta dos e trans for ma dos
em re cur sos e be ne fí ci os para o ho mem. 

Algu mas me di das se im põem. Para ini ci ar a ex -
plo ra ção ra ci o nal da flo res ta, ca re ce mos de in fra-es -
tru tu ra ener gé ti ca, de trans por tes, de qua li fi ca ção
téc ni ca e, mu i to es pe ci al men te, de uma re vi são do ar -
ca bou ço le gal que seja cu i da do sa e aten ta, co e ren te
com os in te res ses do País e com pro me ti da com a in -
clu são so ci al do ho mem da Ama zô nia. Isso tem que
ser fe i to sem o “es pí ri to san to de ore lha” com so ta que
es tran ge i ro; tem que ser fe i to por nós. São ne ces sá ri -
as a re vi são da Me di da pro vi só ria nº 2.166 e a re dis -
cus são do De cre to nº 4.297, que foi ig no ra do pelo Mi -
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nis té rio do Meio Ambi en te e que con tém ins tru ções e
pa râ me tros de or de na men to da ati vi da de flo res tal da
Ama zô nia. 

Mais ain da, Sr. Pre si den te, é pre ci so que a
ques tão flo res tal, as sim como ocor re em to dos os pa í -
ses, seja ge ren ci a da pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
pois, an tes de ser uma ques tão am bi en tal, é uma al -
ter na ti va pro mis so ra de pro gres so e de sen vol vi men to 
so ci al. Mes mo por que ao Mi nis té rio do Meio Ambi en -
te deve com pe tir a fun ção fis ca li za do ra dos re cur sos
na tu ra is e de i xar aos ór gãos afins a fun ção de pro mo -
ver o de sen vol vi men to e a pros pec ção de ne gó ci os
vol ta dos aos in te res ses do País, es pe ci al men te para
a ge ra ção de em pre go, nos so gran de pe sa de lo.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho, V. Exª me con ce de um apar te? 

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Pois não, no bre Se na dor. 

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se rei bre ve,
Se na dor. Qu e ro ape nas con gra tu lar-me com V. Exª
pelo seu pro nun ci a men to lú ci do, no qual não há pre -
ga ção con tra a eco lo gia, con tra a na tu re za, mas a fa -
vor da ex plo ra ção or ga ni za da e auto-sus ten tá vel dos
re cur sos na tu ra is que a Ama zô nia, que é dos bra si le i -
ros, ofe re ce a to dos nós. É evi den te, Se na dor, que,
nas con di ções ter ri to ri a is em que nos en con tra mos
hoje, so bre tu do na que la re gião, num fu tu ro pró xi mo,
ha ve rá uma de vas ta ção gran di o sa, por fal ta da pre -
sen ça do Esta do no exer cí cio do po der de po lí cia, na
fis ca li za ção. Há pou cos ins tan tes, eu fa la va da re for -
ma do Esta do bra si le i ro, e nela está con tem pla da a
pos si bi li da de de, in clu si ve com a cri a ção de uma co -
mis são de es tu dos for ma da pelo Con gres so Na ci o nal 
e pelo Po der Exe cu ti vo da União, no pra zo de um ano, 
es tu dar a pos sí vel nova fi si o no mia da di vi são ter ri to ri -
al do Bra sil. O que pre ci sa mos é da pos si bi li da de de
re di vi são do ter ri tó rio bra si le i ro com a cri a ção de no vos 
Esta dos, para, a par tir daí, pela ocu pa ção do ter ri tó rio
bra si le i ro e a pre sen ça do Esta do, a Ama zô nia Le gal e
ou tras re giões po de rem ser de vi da men te pre ser va das
e me lhor ex plo ra das, como é o nos so de se jo.

(O Sr. Pre si den te Pa u lo Paim faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Agra de ço ao Se na dor Alme i da Lima o seu apar te.

Pros si go, Sr. Pre si den te, já es tou qua se no fi nal
do dis cur so.

E a al ter na ti va de ge ra ção de em pre go, a par tir
da eco no mia flo res tal, seja ex plo ra ção de flo res ta,
seja sil vi cul tu ra, é aque la que exi ge me nor cus to de
in ves ti men to. Com me nos de R$20 mil é pos sí vel cri ar 

um pos to de tra ba lho na ex plo ra ção flo res tal ou na sil -
vi cul tu ra, en quan to ou tros se to res exi gem um apor te
cin co a dez ve zes ma i or de re cur sos para a ge ra ção
de um em pre go.

Além dis so, para evi tar as ar ma di lhas ins ti tu ci o -
na is de al guns or ga nis mos de cer ti fi ca ção – ago ra há
uma in dús tria de cer ti fi ca ção –, re co men da mos as
cer ti fi ca ções de qua li da de em de tri men to das cer ti fi -
ca ções de ori gem, pois para cer ti fi car a qua li da de é
pre ci so sa ber a ori gem, o que vai ti rar o po der de al -
gu mas or ga ni za ções que pres si o nam o tra ba lho de
ex plo ra ção flo res tal. Mas essa deve ser uma de ci são
em pre sa ri al e não uma im po si ção go ver na men tal. É
ina diá vel, tam bém, mi ni mi zar o apo io go ver na men tal
– que foi fan tás ti co, es pe ci al men te no Go ver no pas -
sa do – àque las ONGs es tran ge i ras que fun ci o nam
como bra ço avan ça do dos in te res ses de nos sos con -
cor ren tes in ter na ci o na is. Impor ta ain da cri ar os ins -
tru men tos ins ti tu ci o na is vol ta dos para pro du ção e fo -
men to, por in ter mé dio do Mi nis té rio da Agri cul tu ra em
pri me i ro pla no, e pre ser va ção e con tro le, em um se -
gun do mo men to, por meio do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te. 

No Bra sil, a co i sa fun ci o na ao con trá rio, o Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te cu i da de tudo. Pre ci sa mos so -
li di fi car o se tor flo res tal, com a ado ção de po lí ti cas e
pro gra mas de ação ven ce do res, que são pra ti ca dos
nos pa í ses nos sos con cor ren tes, de modo a equi li brar 
o nos so po der de con cor rên cia e oti mi zar as nos sas
van ta gens com pa ra ti vas ma te ri a is, que se en con tram 
su bu ti li za das e ador me ci das. Isso sig ni fi ca con cen trar 
es for ços co le ti vos em po lí ti cas go ver na men ta is, uti li -
zan do me ca nis mos de cré di to, fi nan ci a men tos, in cen -
ti vos fis ca is, ciên cia e tec no lo gia, com vis ta à agre ga -
ção de va lo res na ca de ia pro du ti va e na re po si ção
dos es to ques na tu ra is.

Só as sim po de re mos con cen trar es for ços no
sen ti do de aden sar a pro du ti vi da de para o seg men to
flo res tal com vis ta ao de sen vol vi men to sus ten ta do e a 
um novo pa ta mar de pro gres so na ci o nal e pros pe ri -
da de so ci al a par tir da Ama zô nia.

Fa ça mos isso para que a Ama zô nia con ti nue
bra si le i ra!

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Gil ber to
Mes tri nho, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos,
2º Vice-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 e Pa u lo Paim,
1º Vice-Pre si den te.

12246 Qu in ta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    27ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa
gos ta ria de in for mar ao Ple ná rio que a Ordem do Dia
de ve ria ter-se ini ci a do às 15 ho ras e 45 mi nu tos. Mas,
a pe di do dos Srs. Lí de res, que es tão di a lo gan do para
cons tru ir um en ten di men to so bre as ma té ri as em pa -
u ta, ha vía mos anun ci a do que ini ci a ría mos a Ordem
do Dia às 16 ho ras.

Como os Lí de res es tão ain da a cons tru ir o en -
ten di men to, a Mesa faz um ape lo aos ora do res ins cri -
tos para que usem o tem po exa to per mi ti do pelo Re gi -
men to, para que pos sa mos, em se gui da, ini ci ar a
Ordem do Dia.

Infor ma mos tam bém que, no mo men to em que os 
Lí de res apre sen ta rem a pro pos ta de acor do, a Mesa se
dará o di re i to de in ter rom per a fala do ora dor que es ti ver 
usan do a tri bu na para ini ci ar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Ael ton Fre i tas, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos.
Em se gui da, os Se na do res Anto nio Car los Va la da res
e Mão San ta fa rão uso da pa la vra.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro so li da -
ri zar-me com a pos tu ra ado ta da nos úl ti mos dias pelo
ilus tre Vice-Pre si den te da Re pú bli ca José Alen car,
que tive a hon ra e a res pon sa bi li da de de su ce der nes -
ta Casa, com re la ção à po lí ti ca mo ne tá ria do Ban co
Cen tral. Ain da on tem, em um con gres so de mu ni cí pi -
os em Belo Ho ri zon te, o Vice-Pre si den te vol tou a se
ma ni fes tar a res pe i to, de fen den do a di mi nu i ção da
taxa de ju ros atu al, fi xa da em tor no de 26,5%, a taxa
Se lic. Hoje, suas pa la vras es tão mais do que nun ca
no cen tro das dis cus sões.

Re i vin di car e aler tar o Go ver no para a ne ces si -
da de imi nen te de di mi nu ir as ta xas de ju ros é um ges -
to que de mons tra a res pon sa bi li da de de quem en trou
em um pro je to dis pos to a ala van car um novo e pro -
mis sor tem po para o povo bra si le i ro. Com par ti lho dos
mes mos sen ti men tos, na con di ção de Se na dor do
Par ti do Li be ral e in te gran te do blo co de apo io ao Go -
ver no.

É ine gá vel o em pe nho do Pre si den te em re di re -
ci o nar o País. O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
co nhe ce mais do que nin guém a ne ces si da de de o
País cres cer. Entre tan to, a ma nu ten ção das atu a is ta -
xas de ju ros, de fato, im pe de vis lum brar boas no tí ci as
para o nos so povo e para o nos so se tor pro du ti vo,
sen do in su por tá ve is para a eco no mia.

O que fez o Vice-Pre si den te José Alen car e o que
faço ago ra nada mais é do que um aler ta para que a po -

lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no não seja, no fu tu ro, ape -
nas um ar gu men to di an te de um even tu al fra cas so nos
avan ços so ci a is pro pos tos des de o iní cio.

Mes mo que a mu dan ça nas ta xas de ju ros não ve -
nha a ocor rer nes te mo men to, es pe ro que, ao me nos,
ela seja apres sa da, de ma ne i ra a dar mar gem para al te -
ra ções que pro mo vam re sul ta dos efe ti vos, de pre fe rên -
cia até o fim des te pri me i ro ano de man da to.

A ge ra ção de em pre go e ren da, que só será ob -
ti da com a re to ma da de in ves ti men tos ma ci ços em to -
das as áre as de pro du ção, não pode es pe rar. O povo
que ele geu, de for ma bri lhan te e me re ci da, o Pre si -
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, ain da man tém con fi -
an ça ab so lu ta no seu pro je to, ir ra di a do há anos nos
qua tro can tos do País, como de mons tra ram re cen tes
pes qui sas de ava li a ção fe i tas.

É pre ci so lem brar, en tre tan to, que essa mes ma
con fi an ça só será man ti da com a re a li za ção efe ti va
dos avan ços so ci a is pro me ti dos. Des sa for ma, se não 
fo rem cri a das ra pi da men te as con di ções ne ces sá ri as
para o cres ci men to, o qua dro pode e deve mu dar. É
um gran de de sa fio para a equi pe eco nô mi ca do Go -
ver no Lula con ci li ar sua po lí ti ca com os an se i os do
País, mas, afi nal de con tas, ela exis te e é ca pa ci ta da
para isso.

É res pon sa bi li da de de to dos nós, Se na do ras e
Se na do res, mes mo da que les que in te gram o Blo co
de Opo si ção, con tri bu ir para que o Go ver no con si ga
ofe re cer ao povo bra si le i ro um país es tá vel eco no mi -
ca men te, mas, aci ma de tudo, mais jus to so ci al men te. 
Fa zen do este bre ve aler ta, em so li da ri e da de à pos tu -
ra mo ral ir re pre en sí vel do Vice-Pre si den te José Alen -
car Go mes da Sil va, sin to que fiz a mi nha par te nes ta
ses são.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -

dên cia faz um ape lo às Srªs Se na do ras e aos Srs. Se -
na do res para que ve nham ao ple ná rio, por que, em
se gui da, va mos dar iní cio à Ordem do Dia.

Con vi da mos o no bre Se na dor Anto nio Car los
Va la da res para fa zer uso da pa la vra.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para fa zer seu
pro nun ci a men to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, obe de ce rei, re li gi o sa men te, à de ter mi na ção
de V. Exª. Como sem pre, obe de ce rei ao Re gi men to.

Sr. Pre si den te, ape sar dos es for ços re a li za dos,
nos úl ti mos anos, para a me lho ria, prin ci pal men te, do
sis te ma edu ca ci o nal, para o for ta le ci men to do en si no
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fun da men tal, são dra má ti cas as ca rên ci as da edu ca -
ção no Bra sil, e se ria can sa ti vo enu me rá-las to das
mais uma vez. Po de ría mos, tal vez, sim bo li zar a di -
men são do pro ble ma num úni co dado: a exis tên cia,
ain da hoje, de 17 mi lhões de anal fa be tos, de de zes -
se te mi lhões de bra si le i ros ma i o res de 15 anos que
não são ca pa zes de ler e es cre ver. Esse nú me ro, na
ver da de, tem-se man ti do qua se inal te rá vel nas úl ti -
mas dé ca das.

De qual quer for ma, não é o qua dro ge ral da edu -
ca ção em nos so País que me traz aqui. Em vez dis so,
que ro tra tar de algo es pe cí fi co: o fato de que, nos já
de pri men tes nú me ros do nos so sis te ma edu ca ci o nal, 
po de mos en con trar tam bém vá ri os in di ca do res das
de si gual da des re gi o na is.

Vol te mos, por um mo men to, à ques tão do anal -
fa be tis mo, Sr. Pre si den te.

De acor do com o Cen so De mo grá fi co de 2000,
os 17 mi lhões de anal fa be tos, que ci tei há pou co, re -
pre sen tam 13,6% da nos sa po pu la ção com mais de
15 anos. Cabe ob ser var, po rém, que esse per cen tu al
não se apli ca de ma ne i ra uni for me às Re giões do Bra -
sil. Enquan to a Re gião Sul, por exem plo, tem 7,6% de
anal fa be tos, e a Su des te, 8,1%, o Nor des te tem
26,2%.

É evi den te que não es tou a di zer aqui que os nú -
me ros das Re giões Sul e Su des te já não re pre sen tam 
um cons tran gi men to. Ao con trá rio: se com pa ra dos
aos das na ções de sen vol vi das, não de i xam de ser
ver go nho sos. A ques tão, po rém, é que as dis cre pân -
ci as em re la ção ao Nor des te são por de ma is elo qüen -
tes. Se o Rio Gran de do Sul, por exem plo, tem 6,6%
de anal fa be tos, e San ta Ca ta ri na, 6,3%, o meu Esta -
do, Ser gi pe, tem 25,2%. Ve jam bem: Ser gi pe tem qua -
tro ve zes mais anal fa be tos que San ta Ca ta ri na.

Tais de si gual da des, Sr. Pre si den te, re pe tem-se
nos mais di ver sos in di ca do res da si tu a ção edu ca ci o -
nal, e isso po de mos ve ri fi car fa cil men te na pu bli ca ção 
Ge o gra fia da Edu ca ção Bra si le i ra 2001, ela bo ra da
pelo Inep, o Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui -
sas Edu ca ci o na is.

Sr. Pre si den te, se, no Sul e Su des te, mais de
30% dos alu nos do en si no fun da men tal es tão ma tri -
cu la dos em es co las com la bo ra tó ri os de ciên ci as, no
Nor des te, não pas sam de 5% – seis ve zes me nos.

É cla ro – e não po de ria ser de ou tra for ma – que
as de si gual da des che gam ao Ensi no Mé dio e ao
Ensi no Su pe ri or. Enquan to, no Su des te, 34% da po -
pu la ção de 25 a 34 anos têm o en si no mé dio ou su pe -
ri or, no Nor des te, ape nas 23% têm essa mes ma for -
ma ção. E se, por exem plo, no Dis tri to Fe de ral, em São 

Pa u lo e no Rio de Ja ne i ro, mais de 8% da po pu la ção
têm edu ca ção su pe ri or, na ma i o ria dos Esta dos nor -
des ti nos, esse nú me ro é me nor que 3%.

Sr. Pre si den te, pen so que não é o caso de se in -
sis tir nes se des fi le de nú me ros. O que im por ta, na
ver da de, é ter mos cons ciên cia de que essa dis tân cia
en tre as re giões do nos so País não pode per sis tir,
prin ci pal men te por que, se o qua dro da edu ca ção já é, 
em si, da no so à pró pria har mo nia da Fe de ra ção, tão
ou mais cru éis são seus re fle xos no bem-es tar de
nos sa po pu la ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fica aqui o meu ape lo:
se não que re mos que se acen tue o de se qui lí brio re gi -
o nal, se não de se ja mos con tri bu ir para o au men to
das dis pa ri da des eco nô mi cas e so ci a is en tre as Re -
giões e os Esta dos do Bra sil, se bus ca mos efe ti var
pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren da, é pre ci so 
co me çar pela base, é pre ci so in ves tir, pri o ri tá ria e ur -
gen te men te, em edu ca ção na Re gião Nor des te.

E te nho cer te za, Sr. Pre si den te, que essa pri o ri -
da de nú me ro um, que é a edu ca ção do povo bra si le i -
ro, de for ma igua li tá ria, será uma pri o ri da de do Mi nis -
té rio da Edu ca ção no Go ver no do Pre si den te Lula.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pa ra be ni zo 

o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pelo cum pri -
men to exa to do tem po de cin co mi nu tos.

A Pre si dên cia con vo ca to dos os Lí de res a com -
pa re ce rem ao ple ná rio, pois, logo após o pro nun ci a -
men to do no bre Se na dor Mão San ta, que fa la rá por
cin co mi nu tos, va mos con sul tar os Lí de res de to dos
os par ti dos para sa ber se ace i tam o pro ce di men to de
acor do do Item nº 1.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma co -

mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Pa u lo Paim, Srªs e Srs. Se na do -
res, bra si le i ros e bra si le i ras aqui pre sen tes e que
acom pa nham esta ses são pela te le vi são, hoje o Pi a uí 
co me mo ra a vi tó ria da Co de vasf.

Cri a da no Go ver no re vo lu ci o ná rio, quan do era
Pre si den te da Re pú bli ca o Ge ne ral Emí lio Gar ras ta zu 
Mé di ci, a Co de vasf foi uma Com pa nhia de De sen vol -
vi men to do Vale do São Fran cis co mu i to efi ci en te,
para pro mo ver as ri que zas na agri cul tu ra, na pe cuá -
ria e na agro in dús tria, na Ba hia, em Per nam bu co, em
Ser gi pe, em Ala go as e em Go iás.

O Nor des te tem um gran de vale, do se gun do
ma i or rio, o rio Par na í ba, que per cor re 1.458 qui lô me -
tros e se lan ça ao mar, em for ma da le tra gre ga “del -
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ta”. A re gião pos sui tam bém o se gun do ma i or vale, o
Vale do Par na í ba.

Mu i tos po lí ti cos, en tre os qua is o Se na dor
Alber to Sil va e o ex-De pu ta do Pi nhe i ro Ma cha do, so -
nha vam com a Com pa nhia do Vale de De sen vol vi -
men to do Par na í ba. Isso foi im pos sí vel, por que o Le -
gis la ti vo só pode cri ar ins ti tu i ções que não acar re tem
des pe sas, mas, numa fe liz ins pi ra ção, o ex-Se na dor
Fre i tas Neto, acom pa nha do dos Se na do res Alber to
Sil va e Edi son Lo bão, do Ma ra nhão, e de ou tras in te li -
gên ci as, aco plou o Vale do Par na í ba à Co de vasf.

Por tan to, a par tir de uma lei nas ci da nes ta
Casa, ela bo ra da por Se na do res pi a u i en ses e ma ra -
nhen ses, a Co de vasf pas sou a ser Com pa nhia do De -
sen vol vi men to do Vale do São Fran cis co e do Vale do
Par na í ba.

Hoje, Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca 
e o Mi nis tro da Inte gra ção Re gi o nal, Ciro Go mes,
tam bém do Nor des te, de ram pos se ao pi a u i en se, de
Oe i ras, o en ge nhe i ro agrô no mo Fran cis co Gu e des.
Lá es tá va mos; eu, acom pa nha do do Se na dor Alber to
Sil va, re pre sen tei o nos so Par ti do e o Pi a uí.

Essa em pre sa, com uma sim ples re gi o nal en cra -
va da em Te re si na, uma co or de na ção, vai fa zer, com a
ex pe riên cia exi to sa dos téc ni cos e ci en tis tas da Co de -
vasf, o de sen vol vi men to do rico Vale da Par na í ba.

De ime di a to, te mos a ofe re cer a este País a ir ri -
ga ção do Ta bu le i ro Li to râ neo, na ci da de de Par na í ba,
e a ir ri ga ção de Gu a da lu pe, no Esta do do Ma ra nhão,
em São Ber nar do.

Com a ex pe riên cia e a com pe tên cia da Co de -
vasf, há uma pers pec ti va in ve já vel, no Ta bu le i ro Li to -
râ neo do Pi a uí, em Gu a da lu pe e em São Ber nar do,
de, em pou co tem po, ha ver de sen vol vi men to na fru ti -
cul tu ra, como hoje exis te na re gião de Pe tro li na e em
Ju a ze i ro, na Ba hia.

Essas são as in for ma ções que tí nha mos a dar, ao
mes mo tem po em que agra de ce mos a con fi an ça do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va nes se téc ni co pi a u i -
en se, de gran de e lar ga ex pe riên cia na Embra pa.

O Pi a uí, com cer te za, está pre sen te nes te Go -
ver no para ser – como, no pas sa do, na Re vo lu ção, foi
João Pa u lo dos Reis Vel lo so – a luz do pro gres so e do 
de sen vol vi men to.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa
agra de ce a V. Exª, Se na dor Mão San ta, que man te ve
o tem po de cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, avi sos do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da
União que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

Avi so nº 480-GP/TCU

Bra sí lia, 4 de maio de 2003 

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofí cio nº 539 (SF), de

29-4-2003, por meio do qual Vos sa Exce lên cia en ca -
mi nha o Pa re cer nº 294, de 2003, apro va do pela Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de -
ral, in for mo-lhe que en ca mi nhei o as sun to ao Exce -
len tís si mo Se nhor Re la tor da ma té ria, Mi nis tro Iram
Sa ra i va. 

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo Pre si den te.

Avi so nº 488-GP/TCU

Bra sí lia, 8 de maio de 2003 

Se nhor Pre si den te,

Em aten ção ao Ofí cio nº 539 (SF), de
29-4-2003, por meio do qual Vos sa Exce lên cia en ca -
mi nha a esta Cor te de Con tas o Pa re cer nº 294, de
2003, apro va do pela Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral, re me to-lhe, con for me
so li ci ta do, có pia do in te i ro teor do Pro ces so nº
TC-425.02l/1998-0 e dos re la tó ri os de au di to ria que
em ba sa ram as De ci sões nºs 850/2000 e
1.089/2000-Ple ná rio. 

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os avi sos
li dos, jun ta dos ao pro ces sa do do Avi so nº 33, de
2001, vão à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le. 

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OF. GLPMDB Nº 217/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Luiz Otá vio e
Alber to Sil va, como ti tu la res, Íris de Ara ú jo e Pe dro Si -
mon, como su plen tes, na Co mis são Mis ta, in cum bi da
de exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.169-43, de 24-8-01.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. –  Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.
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OF. GLPMDB Nº 218/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Hé lio Cos ta,
como ti tu lar, Ju vên cio da Fon se ca e Ney Su as su na,
como su plen tes, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de
exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.174-28, de 24-8-01.

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

OF. GLPMDB Nº 219/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa
Exce lê nia a in di ca ção dos Se na do res Hé lio Cos ta e
Val mir Ama ral, como su plen tes, na Co mis são Mis ta,
in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.178-36, de 24-8-01.

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

OF. GLPMDB Nº 220/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 nhor Gil ber to Mes tri nho, 
como su plen te, na Co mis são Mis ta, in cum bia de exa -
mi nar e emi tir pa re cer à me di da pro vi só ria nº
2.179-36, de 24-8-01.

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

OF. GLPMDB Nº 223/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 do res Mão San ta,
como ti tu lar, Val mir Ama ral e Gil ber to Mes tri nho,
como su plen tes, na Co mis são Mis ta, in cum bia de
exa mi nar e emi tir pa re cer à me di da pro vi só ria nº
2.187-13, de 24-8-01.

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

OF.GLPMDB Nº 226/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Ger son Ca -
ma ta e Sér gio Ca bral, como ti tu la res, na Co mis são
Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer à Me -
di da Pro vi só ria nº 2.220, de 4-9-01.

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

OF.GLPMDB Nº 227/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 Pa pa léo Paes,
como su plen te, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de
exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.221, de 4-9-01.

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

OF. GLPMDB Nº 228/2003 

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 Ra mez Te bet,
como su plen te, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de
exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.222, de 4-9-01. Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa
Exce lên cia vo tos de apre ço e con si de ra ção. –  Re nan 
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 229/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 José Ma ra nhão,
como su plen te, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de
exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.224, de 4-9-01.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB.
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OF. GLPMDB nº 230/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Hé lio Cos ta e
Sér gio Ca bral, res pec ti va men te, ti tu lar e su plen te, na
Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa -
re cer à Me di da Pro vi só ria no 2.227, de 4-9-01.

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

OF.  GLPMDB Nº 235/2003 

Bra sí lia, 13 de maio de 2003 

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 dos Se na do res João Alber to
Sou za e Hé lio Cos ta, res pec ti va men te, ti tu lar e su -
plen te, na Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2198-5, de
24-8-01.

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

OF. GLPMDB Nº 236/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Amir Lan do e
Ga ri bal di Alves Fi lho, res pec ti va men te, ti tu lar e su -
plen te, na Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2196-3, de
24-8-01.

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

OF. GLPMDB Nº 238/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003 

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 dos Se na do res Ra mez Te bet
e Sér gio Ca bral, res pec ti va men te, ti tu lar e su plen te,
na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.208, de 17-8-01. 

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

OF. GLPMDB nº 239/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Amir Lan do,
como ti tu lar, Ney Su as su na e Val dir Ra upp, como su -
plen tes, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e 
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.212, de
30-8-01.

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

OF. GLPMDB Nº 240/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Ga ri bal di
Alves Fi lho e Sér gio Ca bral, como ti tu la res, Hé lio Cos -
ta e Ju vên cio da Fon se ca, como su plen tes, na Co mis -
são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 2.213-1, de 30-8-01.

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

OF. GLPMDB Nº 241/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003 

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 dos Se na do res Luiz Otá vio e
Ra mez Te bet, como su plen tes, na Co mis são Mis ta,
in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.214, de 31-8-01. 

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

OF. GLPMDB Nº 242/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Pe dro Si mon,
como ti tu lar, Gil ber to Mes tri nho e Ger son Ca ma ta
como su plen tes, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de
exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.215-10, de 31-8-01.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.
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OF. GLPMDB Nº 243/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 Alber to Sil va,
como ti tu lar, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi -
nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.210, de
29-8-01. 

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

OF. GLPMDB Nº 248/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 Amir Lan do, como 
su plen te, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar
e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.200-2, de
24-8-01.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia de sig na os Srs. Se na do res in di ca dos pela Li -
de ran ça do PMDB para in te gra rem as Co mis sões
Mis tas des ti na das a apre ci ar as Me di das Pro vi só ri as
nºs 2.187-13, 2.208, 2.200-2, 2.198-5, 2.196-3,
2.169-43, 2.174-28, 2.178-36, 2.179-36, 2.210,
2.212, 2.213-1, 2.214, 2.215-10, 2.220, 2.221, 2.222,
2.224 e 2.227, de 2001, de con for mi da de com os ofí -
ci os que aca bam de ser li dos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te:

OF.GAB/I/Nº 443

Bra sí lia, 21 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te, 
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Si las Bra si le i ro pas sa a par ti ci par, na qua li da de de
Su plen te, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te. 

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Eu ní cio 
Oli ve i ra, Lí der do PMDB

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. De pu ta do Si las Bra si le i ro, como

su plen te, para in te grar a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de con for mi da -
de com o ofí cio que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 361, DE 2003

Re quer Voto de Apla u so ao ex-Mi -
nis tro da Sa ú de, Dr. Jo sé Ser ra, pela de -
ci são da OMS, de uni ver sa li zar o pro gra -
ma bra si le i ro de com ba te à AIDS.   

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to

Inter no a in ser ção em ata de voto de apla u so ao
ex-Mi nis tro da Sa ú de, Dr. José Ser ra, di an te da de ci -
são da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de de im plan tar,
em ní vel mun di al, o pro gra ma bra si le i ro de com ba te à
AIDS, a ser con du zi do pelo che fe des se ser vi ço, no
Mi nis té rio da Sa ú de, Dr. Pa u lo Te i xe i ra.

 Jus ti fi ca ção 

A op ção da OMS de for mu lar um pro gra ma
mun di al de com ba te à AIDS, ba se a do no pro gra ma
lan ça do no Bra sil e que, há mais de cin co anos, vem
ob ten do êxi to, é mo ti vo de jú bi lo para o País, sen do
jus to, no nos so en ten di men to, que o Se na do Fe de ral
con sig ne um voto de apla u so ao en tão Mi nis tro da
Sa ú de, Dr. José Ser ra, res pon sá vel pela ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – 
Arthur  Vir gi lio, Lí der do PSDB.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Nos ter mos 
do art. 222, §1º, do Re gi men to Inter no, o re que ri men -
to será des pa cha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia.

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
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 197, DE 2003

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
8.159, de 8 de ja ne i ro de 1991, que dis põe 
so bre a po lí ti ca na ci o nal de ar qui vos pú -
bli cos e pri va dos e dá ou tras pro vi dên ci -
as, a fim de de ter mi nar a pu bli ci da de das
vo ta ções se cre tas no Le gis la ti vo.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Adi ci o na-se § 4º ao art. 23 da Lei nº

8.159, de ja ne i ro de 1991, com a se guin te re da ção:
Art. 23. .................................................
§ 4º As vo ta ções se cre tas do Po der

Le gis la ti vo te rão for ma de ar qui vo e seu
aces so será res tri to por um pra zo má xi mo
de 8 (oito) anos, a con tar da data de sua re -
a li za ção. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Atu al men te, o nos so re gi me cons ti tu ci o nal de -
ter mi na em vá ri as cir cuns tân ci as a vo ta ção ou a ses -
são se cre ta. Entre as com pe tên ci as pri va ti vas do Se -
na do Fe de ral, há a vo ta ção se cre ta na pré via apro va -
ção de agen tes pú bli cos, como cer tos ma gis tra dos,
os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União, os pre si -
den tes e os di re to res do Ban co Cen tral e o Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca (art. 52, in ci so III). No caso es -
pe cí fi co des te úl ti mo, sua exo ne ra ção de ofí cio an tes
do tér mi no de seu man da to será tam bém por voto se -
cre to (art. 52, XI). Do mes mo modo, os che fes de mis -
são di plo má ti ca são sub me ti dos à apro va ção pré via
por voto se cre to, com acrés ci mo de a ses são ser
igual men te se cre ta (art. 52, in ci so IV).

Já na pos si bi li da de de cas sa ção de De pu ta do
ou Se na dor, o Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu -
ta dos de ci di rão por voto se cre to, nos ter mos do § 2º
do art. 55 da CF. As duas Ca sas, tam bém em es cru tí -
nio se cre to, de ci di rão a res pe i to de veto pre si den ci al
de pro je to de lei (art. 66, § 4º) sen do essa a úni ca hi -
pó te se cons ti tu ci o nal de não pu bli ci da de do pro ces so 
le gis la ti vo. 

Assim, ou tros ca sos, como os pre vis tos no art.
291 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a
exem plo de vo ta ção se cre ta por mera de li be ra ção de
ple ná rio, são con trá ri os ao re gi me cons ti tu ci o nal. O
mes mo ocor re na Câ ma ra do De pu ta dos com os arts.
92 e se guin tes de seu re gi men to, ten do a res pe i to, até 
mes mo, pro po si ção le gis la ti va com o fim de eli mi nar
as hi pó te ses re gi men ta is sem res pal do na Cons ti tu i -
ção Fe de ral (Pro je to de Re so lu ção nº 142/2001).
Aliás, há tam bém ten ta ti vas de su pri mir até mes mo as 
vo ta ções se cre tas pre vis tas na Cons ti tu i ção Fe de ral
(como a PEC nº 349/2001).

Con tu do, têm-se man ti do tais hi pó te ses de si gi -
lo em nome da li be ra ção do par la men tar de pres sões
in de vi das e de fu tu ras re ta li a ções, dan do a es sas de li -
be ra ções um ca rá ter co le ti vo ho mo gê neo, sem iden ti -

fi car pos tu ras in di vi du a is. Tais mo ti vos não po dem
jus ti fi car, en tre tan to, a ma nu ten ção do pro du to das
ses sões e vo ta ções se cre tas como ocul tas no tem po
e na his tó ria. Um dos prin cí pi os re pu bli ca nos é a pu -
bli ci da de e, con for me está ex plí ci to no art. 220, ca put,
da CF, a in for ma ção, sob qual quer for ma, pro ces so ou 
ve í cu lo, não so fre rá qual quer res tri ção (art. 220, ca -
put, da CF), o que im pli ca, in clu si ve, dar trans pa rên -
cia a to dos os tra ba lhos le gis la ti vos.

A Lei nº 8.159, de 8 de ja ne i ro de 1991, jus ta -
men te re gu la a po lí ti ca na ci o nal de ar qui vos pú bli cos
e pri va dos, in clu si ve con sa gra em seu art. 22 o di re i to
de aces so ple no aos do cu men tos pú bli cos. E, no seu
art. 23 de ter mi na que de cre to fi xa rá as ca te go ri as de
si gi lo que de ve rão ser obe de ci das pe los ór gãos pú bli -
cos por clas si fi ca ção dos do cu men tos, dis pon do em
três pa rá gra fos al gu mas re gras so bre cer tos do cu -
men tos. Aqui, por tan to, é o lo cal ade qua do para con -
sa grar a pu bli ci da de do que o Le gis la ti vo pro duz na
ori gem como se cre to. Esco lhe-se o pra zo de oito anos 
da pro du ção da vo ta ção se cre ta a fim de a vo ta ção
se cre ta não ser re ve la da no mes mo man da to que foi
pro du zi da, a con si de rar o ma i or man da to da Re pú bli -
ca, o de Se na dor Fe de ral.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Se na -
dor Ante ro Paes de Bar ros.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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:
a) ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta

Cons ti tu i ção;
b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di -

ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;
c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) pre si den te e di re to res do ban co cen tral;
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

....................................................................................
IV  – apro var pre vi a men te, por voto se cre to,

após ar güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che -
fes de mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;

....................................................................................
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Art. 55. (*) Per de rá o man da to o De pu ta do ou
Se na dor:

I  – que in frin gir qual quer das pro i bi ções es ta be -
le ci das no ar ti go an te ri or;

II  – cujo pro ce di men to for de cla ra do in com pa tí -
vel com o de co ro par la men tar;
....................................................................................

VI  – que so frer con de na ção cri mi nal em sen ten -
ça tran si ta da em jul ga do.
....................................................................................

§ 2º Nos ca sos dos in ci sos I, II e VI, a per da do
man da to será de ci di da pela Câ ma ra dos De pu ta dos
ou pelo Se na do Fe de ral, por voto se cre to e ma i o ria
ab so lu ta, me di an te pro vo ca ção da res pec ti va Mesa
ou de par ti do po lí ti co re pre sen ta do no Con gres so Na -
ci o nal, as se gu ra da am pla de fe sa.

Art.  220.  A ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri -
a ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for -
ma, pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão qual quer res tri -
ção, ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção.

LEI Nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal de
ar qui vos pú bli cos e pri va dos e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Do Aces so e do Si gi lo dos
Do cu men tos Pú bli cos

Art 22. É as se gu ra do o di re i to de aces so ple no
aos do cu men tos pú bli cos.

Art 23. De cre to fi xa rá as ca te go ri as de si gi lo que 
de ve rão ser obe de ci das pe los ór gãos pú bli cos na
clas si fi ca ção dos do cu men tos por eles pro du zi dos.

§ 1º Os do cu men tos cuja di vul ga ção po nha em
ris co a se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do, bem
como aque les ne ces sá ri os ao res guar do da in vi o la bi -
li da de da in ti mi da de, da vida pri va da, da hon ra e da
ima gem das pes so as são ori gi na ri a men te si gi lo sos.

§ 2º O aces so aos do cu men tos si gi lo sos re fe -
ren tes à se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do será
res tri to por um pra zo má xi mo de 30 (trin ta) anos, a
con tar da data de sua pro du ção, po den do esse pra zo
ser pror ro ga do, por uma úni ca vez, por igual pe río do.

§ 3º O aces so aos do cu men tos si gi lo sos re fe -
ren te à hon ra e à ima gem das pes so as será res tri to
por um pra zo má xi mo de 100 (cem) anos, a con tar da
sua data de pro du ção.

Art 24. Po de rá o Po der Ju di ciá rio, em qual quer
ins tân cia, de ter mi nar a exi bi ção re ser va da de qual -

quer do cu men to si gi lo so, sem pre que in dis pen sá vel à 
de fe sa de di re i to pró prio ou es cla re ci men to de si tu a -
ção pes so al da par te.

Pa rá gra fo úni co. Ne nhu ma nor ma de or ga ni za -
ção ad mi nis tra ti va será in ter pre ta da de modo por
qual quer for ma, res trin gir o dis pos to nes te ar ti go.
....................................................................................

RE GI MEN TO INTER NO DO SE NA DO FE DE RAL

....................................................................................
Art.  291. Será se cre ta a vo ta ção:
I  – quan do o Se na do ti ver que de li be rar so bre:
a) exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Ge ral

da Re pú bli ca (Const., art. 52, XI)
b) per da de man da to de Se na dor, nos ca sos

pre vis tos no art. 55, § 2º, da Cons ti tu i ção;
c) pri são de Se na dor e au to ri za ção da for ma ção 

de cul pa, no caso de fla gran te de cri me ina fi an çá vel
(Const., art. 53, § 3º);

d) sus pen são das imu ni da des de Se na dor du -
ran te o es ta do de sí tio (Const., art. 53, § 7º)

e) es co lha de au to ri da des (Const., art. 52, III);
II – nas ele i ções; 
III – por de ter mi na ção do Ple ná rio.

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

RESOLUÇAO Nº 17, DE 1989

Apro va o Re gi men to Inter no da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.
....................................................................................

Art. 23. Na cons ti tu i ção das Co mis sões as se gu -
rar-se-á, tan to quan to pos sí vel, a re pre sen ta ção pro -
por ci o nal dos Par ti dos e dos Blo cos Par la men ta res
que par ti ci pem da Casa, in clu in do-se sem pre um
mem bro da Mi no ria, ain da que pela pro por ci o na li da -
de não lhe ca i ba lu gar.
....................................................................................

(Às Co mis sões Di re to ra e de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ca ben do à últi ma
a de ci são ter mi na ti va.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 198, DE 2003

Au to ri za a cri a ção da TV Bra sil
Inter na ci o nal.

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

a TV Bra sil Inter na ci o nal.
Pa rá gra fo úni co. A TV Bra sil terá pro gra ma ção

de di ca da a di fun dir a lín gua por tu gue sa, a ima gem do 
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Bra sil no ex te ri or e a di vul ga ção de in for ma ções re le -
van tes nos cam pos da cul tu ra, do tu ris mo, do es por te
e da eco no mia.

Art. 2º O si nal da TV Bra sil de ve rá es tar dis po ní -
vel, via sa té li te, para re trans mis são, por em pre sas de
co mu ni ca ção cre den ci a das em qual quer país, me di -
an te au to ri za ção a ser ex pe di da até no ven ta dias
após o re ce bi men to do pe di do.

Art. 3º 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 tem como ob je ti vo a cri a ção
de um ca nal pú bli co in ter na ci o nal de te le vi são des ti -
na do à di vul ga ção da ima gem do Bra sil no ex te ri or.

Não raro, de pa ra mo-nos com es te reó ti pos cri a -
dos acer ca de nos so País no ex te ri or. Ma te ri a li zam-se 
em ro tu la ções fá ce is como a do país do fu te bol ou do
car na val. Em ou tros ca sos, ge ne ra li zam-se para todo
o país ca rac te rís ti cas tí pi cas de uma de ter mi na da re -
gião, de for ma a des pre zar a ri que za na tu ral e cul tu ral 
de nos sa Na ção. Esses com por ta men tos, em gran de
par te, de cor rem da pura fal ta de co nhe ci men to dos
as pec tos re le van tes do Bra sil.

A glo ba li za ção da eco no mia, por sua vez, cri ou
um am bi en te em que esse tipo de es te reó ti po não
tem mais ra zão de ser. As evo lu ções tec no ló gi cas que 
pre sen ci a mos nas úl ti mas dé ca das nos for ne ce ram
to das as fer ra men tas ne ces sá ri as para a des tru i ção
des ses pre con ce i tos, ca ben do a nós uti li zá-las da
me lhor ma ne i ra para al can çar esse fim.

Ci en tes que so mos da ri que za de nos sa cul tu ra
e da exu be rân cia de nos sa na tu re za, te mos a obri ga -
ção de for ne cer à co mu ni da de in ter na ci o nal uma ima -
gem mais real e di ver si fi ca da de nos so País. E um dos 
me i os mais apro pri a dos para tal, não há dú vi da, é a
te le vi são, cu jas ima gens al can çam os mais dis tan tes
lu ga res do pla ne ta.

Sen te-se, por tan to, a ne ces si da de de me lhor di -
vul ga ção de nos so País no ex te ri or. Para tan to, o pre -
sen te pro je to pre ten de con tri bu ir ao su ge rir a cri a ção
de um ca nal pú bli co de te le vi são via sa té li te, que po -
de rá ser re trans mi ti do por qual quer em pre sa de co -
mu ni ca ção no mun do. Me di an te a uti li za ção de tal ve í -
cu lo, bus ca-se eli mi nar es ses es te reó ti pos, bem
como con tri bu ir para o de sen vol vi men to do país, por
meio da di vul ga ção de sua eco no mia e de suas prin ci -
pa is atra ções tu rís ti cas. Além dis so, o ca nal que se
pre ten de cri ar tam bém ser vi rá para a di vul ga ção da
lín gua por tu gue sa, ele men to cen tral da iden ti da de de
nos sa cul tu ra.

A ope ra ção da emis so ra é viá vel aos co fres pú -
bli cos, pois sua pro gra ma ção po de rá ser mon ta da
com a par ti ci pa ção de emis so ras pú bli cas já exis ten -
tes, como a TVE, do Go ver no Fe de ral, a TV Cul tu ra
de São Pa u lo, a TV Câ ma ra, a TV Se na do e a TV Jus -
ti ça, en tre ou tros. Qu an to à in fra es tru tu ra ne ces sá ria,
po de rão ser uti li za dos os re cur sos da Ra di o brás.

Não será de ma si a do re cor dar o exem plo de ou -
tros pa í ses que pos su em ini ci a ti vas se me lhan tes.
Uma das mais co nhe ci das, por cer to, é a BBC in gle -
sa, sím bo lo de qua li da de e in de pen dên cia no mun do
in te i ro. A seu lado, tam bém é per ti nen te ci tar a TV5
fran ce sa, a TVE es pa nho la e a RTP por tu gue sa. Ou -
tros pa í ses como Mé xi co, Argen ti na, EEUU, Ja pão e
Ale ma nha já uti li zam a TV in ter na ci o nal como pro mo -
ção do tu ris mo, ar tes e ne gó ci os.

Des sa for ma, en ten de mos que o pre sen te pro -
je to vem aten der a uma ne ces si da de pre men te de fa -
zer uma cor re ta di fu são da ima gem do Bra sil no ex te -
ri or, me di an te a di vul ga ção da lín gua por tu gue sa e de 
as pec tos re le van tes de nos sa cul tu ra, eco no mia, tu -
ris mo e es por tes. Essa ini ci a ti va não é iné di ta no
mun do, em que des pon tam exem plos de su ces so
como os aqui ci ta dos.

Di an te do ex pos to, sub me te mos a pre sen te pro -
po si ção le gis la ti va à con si de ra ção de nos sos Pa res,
cer tos de que con ta re mos com sua apro va ção e pos -
sí vel aper fe i ço a men to.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Se na -
dor Hé lio Cos ta.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 199, DE 2003

Dis põe so bre a des ti na ção a ser
dada aos va 1o res re la ti vos às co tas de
fun dos de in ves ti men to em tí tu los e va lo -
res mo bi liá ri os re pre sen ta ti vas de fun -
dos fis ca is cri a dos pelo De cre to-Lei nº
157, de 10 de fe ve re i ro de 1967, não res -
ga ta das por seus res pec ti vos ti tu la res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei dis põe so bre a des ti na ção dos

va lo res re la ti vos às co tas de fun dos de in ves ti men to
em tí tu los e va lo res mo bi liá ri os re pre sen ta ti vas de
fun dos fis ca is cri a dos pelo De cre to-Lei nº 157, de 10
de fe ve re i ro de 1967, que ain da não fo ram res ga ta das 
por seus res pec ti vos ti tu la res.

Art. 2º As ins ti tu i ções que te nham sob sua ad mi -
nis tra ção sal dos de co tas dos fun dos men ci o na dos
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no art. 1º de ve rão fa zer pu bli car edi ta is, por três ve zes 
con se cu ti vas, com pra zos de trin ta dias, con vo can do
os ti tu la res dos re fe ri dos sal dos para efe tu ar o res ga -
te de suas co tas ou ma ni fes tar ex pres sa men te seu in -
te res se em man ter a apli ca ção.

Pa rá gra fo úni co. Os edi ta is a que se re fe re o ca -
put de vem ser pu bli ca dos em pe rió di cos de gran de
cir cu la ção, de ven do a pri me i ra pu bli ca ção ocor rer
nos pri me i ros trin ta dias da pu bli ca ção da pre sen te
lei.

Art. 3º De cor ri do o pra zo re fe ri do no art. 2º, os
sal dos re si du a is de co tas dos fun dos a que se re fe re o 
art. 1º se rão cen tra li za dos em um úni co fun do, de no -
mi na do Fun do Re si du al 157, sob ad mi nis tra ção do
BNDES. 

§ 1º As ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras dos fun dos
a que se re fe re o art. 1º de ve rão pro mo ver a trans fe -
rên cia dos sal dos re si du a is ao BNDES, com in for ma -
ções ca das tra is so bre os co tis tas e res pec ti vas co tas, 
após trin ta dias, con ta dos da data de pu bli ca ção do
úl ti mo edi tal a que se re fe re o art. 2º.

§ 2º O BNDES de ve rá man ter o re gis tro do nú -
me ro de co tas per ten cen tes a cada um dos seus res -
pec ti vos ti tu la res, con so an te in for ma ções que de vem
ser for ne ci das pe las ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras
men ci o na das no pa rá gra fo an te ri or.

§ 3º o Fun do Re si du al 157 será ad mi nis tra do
pelo BNDES se gun do as nor mas e pa drões di ta dos
pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os e o Ban co Cen -
tral do Bra sil para a ad mi nis tra ção de re cur sos de ter -
ce i ros, no que cou ber, du ran te o pra zo de dois anos,
fin do o qual o re fe ri do fun do de ve rá ser li qui da do,
obe de ci das as nor mas ba i xa das pela Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os, que dis põem so bre fun dos de in -
ves ti men to em tí tu los e va lo res mo bi liá ri os.

§ 4º Pela ad mi nis tra ção do fun do de que tra ta
este ar ti go, o BNDES fará jus a urna taxa de ad mi nis -
tra ção equi va len te à mé dia arit mé ti ca das ta xas co -
bra das pe los ad mi nis tra do res dos dez ma i o res fun -
dos de in ves ti men to em tí tu los e va lo res mo bi liá ri os,
em nú me ro de co tis tas.

Art. 4º Os ti tu lar das co tas dos fun dos men ci o -
na dos no art. 1º po de rão ple i te ar jun to ao BNDES res -
ga te das co tas de sua pro pri e da de até a efe ti va li qui -
da ção do Fun do Re si du al 157.

Pa rá gra fo úni co. O não-exer cí cio do di re i to de
res ga te den tro do pra zo pre vis to no § 3º do art. 3º ca -
rac te ri za rá o aban do no das co tas de fun dos a que se
re fe re o art. 1º, per den do seus ti tu la res o di re i to de re -
cla mar a res ti tu i ção dos va lo res a elas cor res pon den -
tes.

Art. 5º O pa tri mô nio do Fun do Re si du al 157 apu -
ra do em sua li qui da ção será trans fe ri do para o Te sou -
ro Na ci o nal.

Art. 6º O dis pos to nes ta lei não se apli ca às co -
tas que re pre sen tem, adi ci o nal men te aos re cur sos
ori un dos dos fun dos fis ca is a que se re fe re o art. 1º,
re cur sos pro ve ni en tes de ou tras apli ca ções vo lun tá ri -
as.

Art. 7º Fica re vo ga da a Lei nº 7.482, de 4 de ju -
nho de 1986.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Fun do 157, cri a do pelo De cre to-Lei nº 157, de 
10 de fe ve re i ro de 1967, era uma op ção dada aos
con tri bu in tes de uti li zar par te do im pos to de ren da de -
vi do quan do de sua res pec ti va de cla ra ção, em aqui si -
ção de quo tas de fun dos ad mi nis tra dos por ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de li vre es co lha do apli ca dor.

Até 1978, os con tri bu in tes re ce bi am, jun ta men -
te com a no ti fi ca ção do im pos to de ren da, um for mu -
lá rio para in ves ti men to em al gum Fun do 157 de es co -
lha do con tri bu in te, que, após pre en chi do, de ve ria ser
apre sen ta do em al gum ban co ou cor re to ra, para que
fos se efe ti va da a apli ca ção. Pos te ri or men te, os con tri -
bu in tes, com base em per cen tu a is in di ca dos pela le -
gis la ção fis cal, ti nham a op ção de efe tu ar seu in ves ti -
men to di re ta men te na de cla ra ção de Impos to de Ren -
da, e o re pas se à ins ti tu i ção ad mi nis tra do ra era fe i to
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, emi tin do um Cer -
ti fi ca do de Inves ti men to, que era en ca mi nha do ao co -
tis ta.

Em 5 de ju nho de 1985, atra vés da Re so lu ção
CMN nº 1.023, os Fun dos 157 en tão exis ten tes fo ram
trans for ma dos em Fun dos Mú tu os de Inves ti men to
em Ações, nos qua is po di am ser efe tu a das apli ca -
ções e res ga tes li vre men te, em bo ra, no caso das im -
por tân ci as ori un das dos Fun dos 157, os res ga tes es -
ti ves sem vin cu la dos aos pra zos da le gis la ção fis cal.

Pos te ri or men te, con for me a Re so lu ção CMN nº
1.280, de 20 de mar ço de 1987, os re fe ri dos fun dos
pas sa ram à com pe tên cia da Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os (CVM). 

Em 16 de maio de 1996, a CVM ex pe diu a De li -
be ra ção nº 191, que de ter mi na va aos ad mi nis tra do -
res dos di ver sos Fun dos 157, que en vi a ram a re la ção
dos co tis tas ali ca das tra dos.

Em se gui da, ten do atu a li za do os ca das tros en -
ca mi nha dos pe las ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras, com
base em in for ma ções pres ta das pela Se cre ta ria da
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Re ce i ta Fe de ral, a CVM ex pe diu car tas aos apli ca do -
res, in for man do da exis tên cia do in ves ti men to, as sim
como os pro ce di men tos para sua atu a li za ção e/ou
seu res ga te.

Com vis tas a fa ci li tar o pro ce di men to de res ga te
da que les va lo res. no ta da men te pe los her de i ros e su -
ces so res de co tis tas já fa le ci dos, pro mo veu-se al te ra -
ção no art. 34 da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de
1988, para per mi tir tal res ga te sem a exi gên cia de
apre sen ta ção de al va rá ju di ci al, nos ca sos de ine xis -
tên cia de ou tros bens su je i tos a in ven tá rio ou ar ro la -
men to, ou es tan do es tes en cer ra dos.

Esses fun dos têm sua ren ta bi li da de de fi ni da
con for me a va ri a ção das co ta ções dos tí tu los que
com põem a sua ca de i ra. O sal do exis ten te nes ses
fun dos, em nome do apli ca dor, pode ser por ele ob ti -
do jun to à sua ins ti tu i ção ad mi nis tra do ra, que tam -
bém está apta a es cla re cê-lo quan to aos pro ce di men -
tos para res ga te.

Não obs tan te, re ma nes ce a si tu a ção de que
atu al men te urna sig ni fi ca ti va mas sa des ses re cur sos
jaz nas di ver sas uni da des ban cá ri as, a es pe ra de que
se apre sen tem os in te res sa dos.

Note-se, po rém, que se, por um lado, a quan tia
apli ca da é vul to sa, caso con si de ra da cor no um todo,
de ou tro, po dem tais re cur sos se rem con si de ra dos de 
va lor ín fi mo, caso se leve em con ta a quan ti da de de
in ves ti do res.

Re le va ain da sa li en tar que a per ma nên cia de tal 
si tu a ção está a pro pi ci ar a com ple ta ex tin ção’ des ses
re cur sos à gui sa de cus tas de ma nu ten ção nas ins ti -
tu i ções ban cá ri as. Em sín te se, tem-se que os úni cos
be ne fi ciá ri os das co tas não res ga ta das se rão os ban -
cos, aqui nho a dos com o aban do no dos re cur sos que
ne les ja zem.

O pre sen te pro je to des ti na-se a im pe dir o es go -
ta men to des ses re cur sos pe los cus tos de sua ma nu -
ten ção ban cá ria, ga ran tin do-se, por ou tro lado, o di re -
i to de pro pri e da de ati nen te a cada um dos seus in ves -
ti do res.

Para tan to, é pro pos ta a re a li za ção de uma am -
pla cha ma da pú bli ca, da qual par ti ci pem os fun dos
que te nham co tas nes sa si tu a ção e a Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os, no sen ti do de aler tar os in ves ti do -
res para tal si tu a ção, bem como in cen ti vá-los a res ga -
tar es ses re cur sos.

Atra vés des sa cha ma da pú bli ca, a qual de ve rá
ser fis ca li za da pela CVM, os co tis tas des ses fun dos
te rão pra zo de trin ta dias para com pa re cer a agên cia
da ins ti tu i ção ad mi nis tra do ra e res ga tar seus va lo res

ou ma ni fes tar ex pres sa men te seu in te res se na ma nu -
ten ção do in ves ti men to.

Esgo ta do o pra zo da cha ma da pú bli ca, em ha -
ven do sal do re si du al e não re cla ma do pe los co tis tas,
tal quan tia será re u ni da em um fun do es pe ci fi co, sob
ad mi nis tra ção do BNDES, o qual será pos te ri or men te 
li qui da do, e os re fe ri dos va lo res des ti na dos ao Te sou -
ro Na ci o nal.

A trans fe rên cia do re fe ri do sal do re si du al as sen -
ta-se no fun da men to, vi gen te no or de na men to pá trio,
de que as co i sas aban do na das (res nul li us; res de -
re lic tae) de vem ser re co lhi das à Fa zen da Pú bli ca e,
per sis ten te a con di ção de aban do no, de vem por esta
ser apro pri a das.

No caso ver ten te, fa zem-se pre sen tes os re qui -
si tos bá si cos para a con fi gu ra ção da res de re lic tae
(co i sa aban do na da ou re nun ci a da), con for me exi ge o
art. 1.275 do Có di go Ci vil, ou seja, o de sam pa ro da
co i sa e a von ta de do pro pri e tá rio de se des po jar do
que lhe per ten ce.

Embo ra ques ti o ná vel a ca rac te ri za ção do ele -
men to “von ta de do pro pri e tá rio” no caso pre sen te,
ten do em vis ta que o aban do no não se ope ra por pre -
sun ção, não se pode ol vi dar de que sua con fi gu ra ção
pode ser ex pres sa ou tá ci ta, in de pen den do, nes te
caso, de uma ação do re nun ci an te. Para tan to, bas ta
que a ação ou a omis são do pro pri e tá rio re fli ta ca bal -
men te a sua in ten ção em não mais que rer a co i sa.

Nes se sen ti do, a re a li za ção de uma cha ma da
pú bli ca aos co tis tas, na for ma pre vis ta na pre sen te
pro pos ta, dis ci pli na da e fis ca li za da pela CVM, pode
ser en ten di da como o ve í cu lo para a cris ta li za ção da
von ta de da que las pes so as em per ma ne cer ou não no 
do mí nio de suas co tas.

A omis são dos co tis tas, trans cor ri do o pra zo as -
si na la do na cha ma da pú bli ca, será con ce bi da cor no
cla ra ex pres são, pelo ti tu lar, de sua von ta de em não
mais usar, go zar ou dis por dos di re i tos ine ren tes às
re fe ri das co tas (não obs tan te tal ex pres são se dê pela 
omis são), pos si bi li tan do a sua ocu pa ção pelo Po der
Pú bli co.

A pro pos ta cu i da, ain da, de ex cep ci o nar as co -
tas que re pre sen tem adi ci o nal men te, re cur sos pro ve -
ni en tes de apli ca ções vo lun tá ri as dos co tis tas. Tal re -
gra ex cep ci o nal, con ti da no art. 6º, faz-se ne ces sá ria,
ten do em vis ta que ao se rem trans for ma dos em fun -
dos de in ves ti men tos em tí tu los e va lo res mo bi liá ri os,
os ci ta dos fun dos fis ca is pas sa ram a ad mi tir apli ca -
ções vo lun tá ri as de seus co tis tas, dis so ci a das do in -
cen ti vo fis cal sub ja cen te.
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O pro je to visa a re gu lar in ves ti men tos ori un dos
de uma par te do Impos to de Ren da de vi do, a qual o
De cre to-Lei nº 157, de 10-2-1967, per mi tiu fos se re -
ver ti da para a aqui si ção de quo tas de fun dos de in -
ves ti men to, sen do cer to que tais mon tan tes vêm-se
de te ri o ran do pa u la ti na men te atra vés da in ci dên cia
dos cus tos ban cá ri os de sua ma nu ten ção.

Pelo ex pos to, con to com o apo io dos no bres pa -
res para a apro va ção do pre sen te pro je to.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 157,
 DE 10 DE FEVEREIRO DE 1967

Con ce de es tí mu los fis ca is à ca pi ta -
li za ção das em pre sas; re for ça os in cen ti -
vos à com pra de ações; fa ci li ta o pa ga -
men to de dé bi tos fis ca is.

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

LEI Nº 7.482, DE 4 DE JUNHO DE 1986

Dis põe so bre o res ga te de quo tas
dos Fun dos Fis ca is, cri a dos pelo De cre -
to-lei nº 157, de 10 de fe ve re i ro de 1967.

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

RESOLUÇÃO Nº 1.023

O Ban co Cen tral do Bra sil, na for ma do art. 9º
da Lei nº 4.595, de 31-12-64, tor na pú bli co que o
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, em ses são re a li za da
nes ta data, ten do em vis ta o dis pos to na Lei nº
4.728, de 14-7-65, e no art. 3º do De cre to-Lei nº
1.214, de 26-4-72, com as mo di fi ca ções in tro du zi -
das pelo art. 25 do De cre to-Lei nº 1.338, de 23-7-74,
re sol veu:

I – de ter mi nar que os Fun dos Fis ca is de Inves ti -
men to, cons ti tu í dos na for ma pre vis ta no De cre to-Lei
nº 157, de 10-2-67, se jam:

a) trans for ma dos em Fun dos Mú tu os de Inves ti -
men to da ca te go ria bá si ca dos Fun dos Mú tu os de
Ações (ob ser va do o dis pos to no item I do art. 6º do Re -
gu la men to ane xo à Re so lu ção nº 1.022, de 5-6-85);

b) in cor po ra dos a um Fun do Mú tuo de Ações,
com ob ser vân cia das dis po si ções do re gu la men to do
Fun do na de li be ra ção da ma té ria;

 II – os Fun dos Mú tu os de Ações que re sul ta rem 
da trans for ma ção ou in cor po ra ção re fe ri das no item
an te ri or de ve rão ob ser var, além do dis pos to no Re gu -

la men to ane xo à Re so lu ção nº 1.022, de 5-6-85, para
os Fun dos Mú tu os de Ações, as se guin tes con di ções
es pe ci a is:

a) se rão man ti dos os pra zos de in dis po ni bi li da -
de das quo tas e, uma vez ex pi ra dos, as quo tas se rão
au to ma ti ca men te trans for ma das em quo tas li vres,
sen do fa cul ta da, ao in ves ti dor, sua ma nu ten ção ou
res ga te nor mal, de acor do com as nor mas es ta be le ci -
das para os Fun dos Mú tu os de Ações no Re gu la men -
to ane xo à Re so lu ção nº 1.022, de 5-6-85, dis pen sa -
do o pra zo de ca rên cia es ti pu la do pelo art. 35 da que le 
Re gu la men to;

b) a ins ti tu i ção ad mi nis tra do ra obri gar-se-á tam -
bém a re me ter, se mes tral men te, a cada quo tis ta, com 
base nos da dos re la ti vos ao úl ti mo dia útil dos me ses
de ju nho e de zem bro, in for ma ções so bre o nú me ro de 
quo tas in dis po ní ve is e a data mais pró xi ma de li be ra -
ção de quo tas, para efe i to de res ga te;

c)  os fun dos vin cu la dos ao  fi nan ci a men to dos
pro gra mas do Co mi tê de Di vul ga ção do Mer ca do de
Ca pi ta is (CODIMEC) se rão cal cu la dos na base de
3% (três por cen to) da re ce i ta pro ve ni en te da taxa de
ad mi nis tra ção apli ca da aos re cur sos re pre sen ta dos
por quo tas in dis po ní ve is, ca ben do à ins ti tu i ção ad mi -
nis tra do ra pro vi den ci ar o re co lhi men to das con tri bu i -
ções, a cré di to de con ta ban cá ria pró pria do re fe ri do
or ga nis mo, até o 15º, (dé ci mo quin to) dia útil do mês
sub se qüen te àque le em que ti ver sido ge ra da a re ce i -
ta de ad mi nis tra ção;

 III – com vis tas à exe cu ção do dis pos to no tem I
des ta Re so lu ção, as ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras de
Fun dos Fis ca is de Inves ti men to de ve rão:

a) sub me ter pre vi a men te ao Ban co Cen tral do
Bra sil, até 30 (trin ta) dias úte is após a pu bli ca ção des -
ta Re so lu ção, mi nu ta do re gu la men to do Fun do in cor -
po ra dor ou do que re sul tar da trans for ma ção do Fun -
do Fis cal em Fun do Mú tuo de Ações;

 b) ado tar, em até 10 (dez) dias após a apro va -
ção pelo Ban co Cen tral, as pro vi dên ci as ca bí ve is
para o cum pri men to do dis pos to no item I des ta Re so -
lu ção;

IV – o Ban co Cen tral po de rá ado tar as me di das
jul ga das ne ces sá ri as à exe cu ção des ta Re so lu ção;

V – Esta Re so lu ção en tra rá em vi gor na data de
sua pu bli ca ção, fi can do re vo ga das as Re so lu ções nºs 
49, de 10-3-67, 340, de 13-8-75, e 470 de 25-4-78, o
item II da Re so lu ção nº 512, de 24-1-79, e a Car -
ta-Cir cu lar nº 1.020, de 7-5-84.

Bra sí lia – DF, 5 de ju nho de 1985, – Antô nio
Car los Bra ga Lem gru ber.
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RESOLUÇÃO Nº 1.280

O Ban co Cen tral do Bra sil, na for ma do art. 9º da 
Lei nº 4.595, de 31-12-64, tor na pú bli co que o Con se -
lho Mo ne tá rio Na ci o nal, em ses são re a li za da em
19-3-87, ten do em vis ta o dis pos to nos arts. 49 e 50
da Lei nº 4.728, de 14-7-65, nos arts. 1º, IV, 9º, I, c e
23 da Lei nº 6.385, de 7-12-76, re sol veu:

I – apro var o Re gu la men to ane xo, que dis ci pli na
a ad mi nis tra ção e o fun ci o na men to dos Fun dos Mú tu -
os de Ações, sob a for ma de con do mí nio aber to;

II – a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá
ado tar as me di das jul ga das ne ces sá ri as à exe cu ção
des ta Re so lu ção, res sal va do o dis pos to no art. 49, §
1º, alí ne as a e b, da Lei nº 4.728, de 14-7-65, bem
como es ta be le cer nor mas e prá ti cas re fe ren tes à ad -
mi nis tra ção dos Fun dos Mú tu os de Ações, e li mi tes
má xi mos de re mu ne ra ção ob ser va do o dis pos to no
art. 8º, IV da Lei nº 6.385, de 7-12-76;

III – as pro pos tas da Co mis são de Va lo res Mo bi liá -
ri os e do Ban co Cen tral do Bra sil, re la ti vas a al te ra ções
da com po si ção de car te i ra do Fun do Mú tuo de Ações,
de ve rão ser for mu la das atra vés de voto con jun to;

IV – Fica sus pen sa tem po ra ri a men te, pelo pra -
zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias, a apli ca ção dos se -
guin tes li mi tes es ta be le ci dos no art. 17 do Re gu la -
men to ane xo:

a) li mi te má xi mo de apli ca ção em ações (in ci so I)
b) li mi te mí ni mo de apli ca ção em tí tu los da dí vi -

da pú bli ca fe de ral (in ci so II);
V – a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os e o Ban -

co Cen tral do Bra sil, por de ci são con jun ta, fi xa rão as
con di ções para adap ta ção dos fun dos de ações ao
es ta be le ci do no item an te ri or;

VI – esta Re so lu ção en tra rá em vi gor na data de
sua pu bli ca ção, fi can do re vo ga das as Re so lu ções nºs 
1.022, de 5-6-85, 1.118, de 4-4-86, e 1.198, de
10-10-86, as Cir cu la res nºs 1.023, de 15-4-86, e
1.056, de 11-8-86, a alí nea d do item I da Cir cu lar nº
1.077, de 13-10-86, e as Car tas-Cir cu la res nºs 1.241,
de 4-7-85, 1.412, de 21-5-86, e 1.536, de 26-12-86.

Bra sí lia – DF,  20 de mar ço de 1987, – Fran cis -
co Ro ber to André Gros, Pre si den te.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
De li be ra ção nº 191 de 16-5-1996

Esta be le ce pro ce di men tos a se rem ob ser va dos
pe las ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras de Fun dos Mú tu os
de ações que in cor po ra ram os an ti gos Fun dos de
Inves ti men to Incen ti va dos do De cre to-Lei nº 157, de
10-2-67. (pu bli ca da no DOU de 22-5-96  – pág. 8891
Se ção I).
....................................................................................

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

 Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 34. Na ine xis tên cia de ou tros bens su je i tos a 

in ven tá rio ou ar ro la men to, os va lo res re la ti vos ao im -
pos to de ren da e ou tros tri bu tos ad mi nis tra dos pela
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, bem como o res ga te
de quo tas dos fun dos fis ca is cri a dos pe los De cre -
tos-Leis nºs 157, de 10 de fe ve re i ro de 1967, e 880, de 
18 de se tem bro de 1969, não re ce bi dos em vida pe los 
res pec ti vos ti tu la res, po de rão ser res ti tu í dos ao côn -
ju ge, fi lho e de ma is de pen den tes do con tri bu in te fa le -
ci do, ine xi gí vel a apre sen ta ção de al va rá ju di ci al. 

Pa rá gra fo úni co. Exis tin do ou tros bens su je i tos a 
in ven tá rio ou ar ro la men to, a res ti tu i ção ao me e i ro,
her de i ros ou su ces so res, far-se-á na for ma e con di -
ções do al va rá ex pe di do pela au to ri da de ju di ci al para
essa fi na li da de.

Có di go Ci vil
....................................................................................

Art. 1.275. Além das ca u sas con si de ra das nes te 
Có di go, per de-se a pro pri e da de:

I  –  por ali e na ção;
II  –  pela re nún cia;
III  –  por aban do no;
IV  –  por pe re ci men to da co i sa;
V  –  por de sa pro pri a ção.
Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos dos in ci sos I e II, os

efe i tos da per da da pro pri e da de imó vel se rão su bor di -
na dos ao re gis tro do tí tu lo trans mis si vo ou do ato re -
nun ci a ti vo no Re gis tro de Imó ve is.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200, DE 2003

Insti tui nor mas para con ces são de
al va rá de fun ci o na men to a ins ti tu i ção de
as sis tên cia ao ido so e dá ou tras pro vi -
den ci as.  

 O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O fun ci o na men to de ins ti tu i ção de as sis -

tên cia ao ido so está con di ci o na do à con ces são de al -
va rá con ce di do pelo ór gão mu ni ci pal de vi gi lân cia sa -
ni tá ria.

§ 1º Para os efe i tos des ta Lei, con si de ra-se ins ti -
tu i ção de as sis tên cia ao ido so o es ta be le ci men to que
pres te ser vi ço de sa ú de, ali men ta ção, re pou so e la -
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zer, a pes so as com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta 
anos, em re gi me aber to ou de in ter na to, de for ma gra -
tu i ta ou one ro sa.

§ 2º O pro ces so de con ces são do al va rá de fun -
ci o na men to será ins tru í do por pa re ce res téc ni cos dos 
con se lhos es ta du a is, do Dis tri to Fe de ral e mu ni ci pa is
de sa ú de, de as sis tên cia so ci al e do ido so.

Art. 2º O ór gão co or de na dor da po lí ti ca do ido so
no âm bi to es ta du al cri a rá or ga nis mo en car re ga do de
tre i nar os fun ci o ná ri os das ins ti tu i ções de as sis tên cia
ao ido so.

Pa rá gra fo úni co. A pre ven ção acer ca do abu so e 
maus-tra tos con tra o ido so in te gra rá o tre i na men to de 
que tra ta o ca put.

Art. 3º No re gi me de in ter na to, o ido so será pre -
vi a men te sub me ti do a exa me mé di co, cujo re la tó rio
con te rá a des cri ção de suas con di ções fí si cas e men -
ta is e o tra ta men to a que deve ser sub me ti do.

Pa rá gra fo úni co. O tra ta men to a que se re fe re o
ca put será sis te ma ti ca men te ava li a do por equi pe
mul ti dis ci pli nar.

Art. 4º As ins ti tu i ções de as sis tên cia ao ido so
que já es te jam em fun ci o na men to te rão o pra zo de
cen to e vin te dias, após a re gu la men ta ção des ta Lei,
para a ob ten ção do al va rá de que tra ta o art. 1º, sob
pena de in ter di ção pelo ór gão mu ni ci pal de vi gi lân cia
sa ni tá ria.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias, a con tar de sua pu bli ca -
ção.

 Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Em dé ca das re cen tes, as ta xas de mor ta li da de
ex pe ri men ta ram acen tu a do de clí nio em qua se to dos
os pa í ses. Como con se qüên cia des se fato, nas na -
ções em de sen vol vi men to, en tre os anos qua ren ta e
no ven ta do sé cu lo pas sa do, a es pe ran ça de vida ao
nas cer pas sou da mé dia de qua ren ta anos para a de
apro xi ma da men te 62 anos. As pro je ções in di cam
que, nas men ci o na das na ções, a es pe ran ça de vida
ao nas cer che ga rá a se ten ta anos em 2020. 

A com bi na ção do in cre men to na es pe ran ça de
vida com a di mi nu i ção da taxa de fe cun di da de tem ca -
u sa do o au men to do nú me ro de ha bi tan tes com ses -
sen ta anos ou mais, fe nô me no de no mi na do en ve lhe -
ci men to da po pu la ção”. Esse acon te ci men to, que se
ini ci ou há al gu mas dé ca das nas na ções de sen vol vi -
das, vem ocor ren do nos úl ti mos anos nos pa í ses em
de sen vol vi men to.

No Bra sil, igual men te, tem-se ve ri fi ca do au men -
to sig ni fi ca ti vo do con tin gen te po pu la ci o nal de pes so -
as com ses sen ta anos ou mais de ida de. De acor do
com o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
(IBGE), o nú me ro de ido sos pas sou de 10,7 mi lhões
de pes so as, em 1991, para 14,5 mi lhões, em 2000.
Assim, no de cur so de ape nas nove anos hou ve rim
cres ci men to de 35,6%.

Pro je ções for mu la das pelo IBGE dão con ta de
que, man ti das as atu a is ten dên ci as das ta xas de fe -
cun di da de e lon ge vi da de do País, o nú me ro de ido sos 
pro va vel men te su pe ra rá os 30 mi lhões de ha bi tan tes,
no ano 2020. Em ter mos pro por ci o na is, o con tin gen te
de ido sos pas sa ria de 8,6% da po pu la ção bra si le i ra,
em 2000, para qua se 13%, vin te anos de po is.

Ine qui vo ca men te, a lon ge vi da de dos in di ví du os
de cor re de con quis tas ob ti das no cam po das ciên ci as 
bi o ló gi cas e so ci a is, bem como da es fe ra do de sen -
vol vi men to, mas, ao mes mo tem po, im põe no vos de -
sa fi os à so ci e da de, en tre os qua is se des ta ca o sig ni -
fi ca ti vo au men to da de man da por ser vi ços es pe cí fi -
cos para pes so as ido sas.

Assim, as exi gên ci as re sul tan tes do au men to do 
con tin gen te de pes so as ido sas te rão de me re cer,
cres cen te men te, a aten ção e a di li gên cia dos for mu la -
do res de po lí ti cas pú bli cas, dos ór gãos es ta ta is e de
toda a so ci e da de. Entre tan to, é for ço so re co nhe cer,
os ido sos não têm re ce bi do a aten ção que lhes é de vi -
da pelo es ta do e pela so ci e da de. Con quan to os me i os 
de co mu ni ca ção al gu mas ve zes di vul guem in for ma -
ções a res pe i to da prá ti ca de abu sos e maus-tra tos
co me ti dos con tra pes so as ido sas, sabe-se que a si tu -
a ção é mais sé ria do que a abor da gem de um ou ou -
tro caso po de ria de mons trar.

Há al gum tem po, vis to ria pro mo vi da pelo Mi nis -
té rio Pú bli co em asi los de Belo Ho ri zon te en con trou
al gum tipo de ir re gu la ri da de em mais de se ten ta ins ti -
tu i ções re co nhe ci das ofi ci al men te. Entre tais ir re gu la -
ri da des, in clu íam-se a fal ta de hi gi e ne, a ali men ta ção
ina de qua da e a prá ti ca de maus-tra tos con tra as pes -
so as ido sas.

No Rio de Ja ne i ro, por sua vez, fo ram en con tra dos 
abri gos clan des ti nos, além de ins ti tu i ções fi lan tró pi cas
de di ca das aos ido sos que pra ti ca vam o cri me de apro -
pri a ção in dé bi ta, en tre ou tras ir re gu la ri da des.

É im pe ri o sa, pois, a ado ção de me di das que
obri guem as ins ti tu i ções de as sis tên cia aos ido sos a
pro por ci o nar as con di ções ade qua das de exis tên cia e 
bem-es tar a sua cli en te la.
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O pro je to que ora sub me te mos ao exa me das
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal visa a con tri bu ir
para a con se cu ção des se ob je ti vo.

Em vir tu de da re le vân cia da ma té ria, es ta mos
cer tos de con tar com o apo io de nos sos ilus tres pa -
res.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Se na -
do ra Lú cia Vâ nia.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 362, de 2003 

Re que re mos, nos ter mos do § 2º do art. 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que o Se nhor
Pre si den te do Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e
dos Re cur sos Re no vá ve is – IBAMA, por in ter mé dio
da Mi nis tra de Esta do do Meio Ambi en te se dig ne a
in for mar ao Se na do Fe de ral as ra zões pe las qua is
está sen do trans fe ri do para o Esta do do Ce a rá, a ges -
tão da Área de Pro te ção Ambi en tal (APA) Je ri co a co a -
ra, lo ca li za da nos mu ni cí pi os de Ji jo ca de Je ri co a co a -
ra e Cruz, con for me cons ta do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 21, de 2001, fi can do o Iba ma des cons ti tu í do
da sua fun ção de ad mi nis trar e fis ca li zar a re fe ri da
uni da de de con ser va ção de uso sus ten tá vel.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Se na -
dor Tião Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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, art. 216, 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 Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 363, DE 2003

Se nhor Pre si den te,     
Re que i ro, nos ter mos do in ci so III do art. 335 do

Re gi men to Inter no, seja so bres ta do o exa me da Pro -

pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 28, de 1999, atu -
al men te em tra mi ta ção na Co mis são de Cons ti tu i ção
de Jus ti ça do Se na do Fe de ral, até que seja apre ci a da 
pela Câ ma ra dos De pu ta dos a Pro pos ta de Emen da à 
Cons ti tu i ção nº 151, de 1995, pois esta en con tra-se
pen den te de vo ta ção em Ple ná rio.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. –  Anto -
nio Car los Va la da res.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri -
men to lido será pu bli ca do e des pa cha do à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Antes de
pas sar à Ordem do Dia, a Pre si dên cia con sul ta rá os
Lí de res de to dos os Par ti dos a res pe i to do seu po si ci -
o na men to em re la ção ao que foi anun ci a do a esta
Pre si dên cia quan to ao acor do de vo ta ção da ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Lí der Tião Vi a na. (Pa u -
sa.)

Con ce do a pa la vra ao Lí der Efra im Mo ra is. (Pa -
u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Lí der José Agri pi no, para
se po si ci o nar so bre o item 1 da pa u ta.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de uma ex pli ca ção a res pe i to da pro -
pos ta da Mesa, pois me pa re ce que há uma in ver são
de pa u ta com re la ção à se qüên cia de me di das pro vi -
só ri as co lo ca das e li das no ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Até o mo -
men to, a in for ma ção que che gou à Mesa é de que o
en ten di men to foi quan to ao item 1, que é o úni co da
pa u ta.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, ao que me cons ta, es ta ria em pri me i ro lu gar na 
se qüên cia de vo ta ções, pelo fato de ter sido a pri me i -
ra a ser lida, a Me di da Pro vi só ria nº 94, cujo Re la tor é
o Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – É essa
mes ma. Tra ta-se do úni co item da pa u ta.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Se é para
apre ci ar e vo tar a Me di da Pro vi só ria nº 94, es ta mos
de acor do. 

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Lí der Tião
Vi a na com a pa la vra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, o Blo co está de acor do para vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Lí der
Arthur Vir gí lio.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, o PSDB se co lo ca de acor do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Lí der Jef -
fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – De
acor do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Lí der Mo -
za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– De acor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Lí der Re -
nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a dis po si ção do PMDB – que, como Lí der, 
te nho o de ver de ex pres sar – é no sen ti do de vo tar ab -
so lu ta men te tudo o que es ta va tran ca do na pa u ta.
Qu e re mos co la bo rar com isso. 

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia en ten deu a po si ção do PMDB, para de sobs -
tru ir.

Lí der Alo i zio Mer ca dan te.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Sr. Pre si den te, es ta mos su ge rin do a vo ta ção do 
PLV nº 9, que é a MP nº 94, o pri me i ro item da pa u ta,
e, pos te ri or men te, que pu dés se mos vo tar a MP nº
104, cujo Re la tor é o Se na dor Amir Lan do, e a MP nº
107, res pec ti va men te. 

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia en ten deu o en ca mi nha men to fe i to.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria  nº 94, de 2002)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta,  nos ter mos do

 § 6º do art. 62  da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 9, de 2003, que re a -
bre o pra zo para que os Mu ni cí pi os que re fi -
nan ci a ram suas dí vi das jun to à União pos -
sam con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a men -
tos, dá nova re da ção à Lei n° 8.989, de 24
de fe ve re i ro de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci -
as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 94,
de 2002, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Edu ar -
do Go mes (PSDB-TO), 1º pro nun ci a men to:

pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça -
men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria, nos ter mos de Pro je to de 
Lei de Con ver são que ofe re ce, e pela re je i -
ção da Emen da nº 1, apre sen ta da pe ran te
aque la Co mis são; 2º pro nun ci a men to: re i te -
ran do a apro va ção do Pro je to de Lei de
Con ver são, com al te ra ções que pro mo ve.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Edu ar do
Aze re do (PSDB-MG)

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve a sua de li be ra ção adi a da em vir tu de da fal ta de 
acor do de li de ran ças para a sua apre ci a ção. 

Antes de sub me tê-la ao Ple ná rio, a Pre si dên cia
pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou; 

– du ran te o pra zo de seis dias após a pu bli ca ção 
da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União, foi
apre sen ta da uma emen da pe ran te a Co mis são Mis ta;

– a me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos 
De pu ta dos no dia 5 de mar ço. No úl ti mo dia 23 de
abril, foi apre sen ta da uma emen da de re da ção ao
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, apro va da e con -
so li da da no tex to do Pro je to de Lei de Con ver são nº 9, 
de 2003, en ca mi nha do a esta Casa;

– o pra zo de 45 dias para a tra mi ta ção da ma té -
ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no dia 2 de
abril e o de 60 dias de vi gên cia, no dia 17 do mes mo
mês, ten do sido pror ro ga do por ato do Pre si den te da
Mesa do Con gres so Na ci o nal. A me di da pro vi só ria foi
re ce bi da for mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 8.

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

Con si de ran do que o Re la tor Re vi sor an te ri or -
men te de sig na do, Se na dor Edu ar do Aze re do, en con -
tra-se em mis são ofi ci al, de sig no Re la tor Re vi sor o
Se na dor Tas so Je re is sa ti, a quem con ce do a pa la vra.

PARECER Nº 485, DE 2003-PLENÁRIO

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para
emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, no uso da atri bu i ção que lhe con fe re o art. 62 da
Cons ti tu i ção, edi tou a Me di da Pro vi só ria nº 94, de 26
de de zem bro de 2002, que re a bre o pra zo para que os 
Mu ni cí pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun to à
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União pos sam con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a -
men tos e dá nova re da ção ao art. 2º da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995.

O ato pro mo ve al te ra ção no in ci so II do pa rá gra -
fo úni co do art. 8º da Me di da Pro vi só ria nº 2.185-35,
de 24 de agos to de 2001.

O ob je ti vo des se ajus te de re da ção é o de per -
mi tir o re fi nan ci a men to das dí vi das mu ni ci pa is con tra -
í das jun to a or ga nis mos fi nan ce i ros mul ti la te ra is e
ins ti tu i ções de fo men to e co o pe ra ção li ga das a go ver -
nos es tran ge i ros, se ob ti ve rem ava li a ção po si ti va da
agên cia fi nan ci a do ra, e jun to ao Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), no
pra zo de seis anos con ta dos de 30 de ju nho de 1999,
des de que sua des ti na ção te nha sido ex clu si va men te
para a com ple men ta ção de pro gra mas em an da men -
to. A re da ção an te ri or li mi ta va esse re fi nan ci a men to
ao pra zo de três anos da mes ma data, ten do, por tan -
to, ex pi ra do em 30 de ju nho de 2002.

O art. 2º al te ra o art. 2º da Lei nº 8.989, de 24
de fe ve re i ro de 1995, já al te ra do pela Lei nº 9.317,
de 5 de de zem bro de 1996. Com a nova re da ção,
per mi te-se que a isen ção do Impos to so bre Pro du -
tos Indus tri a li za dos (IPI) con ce di da a mo to ris tas de
táxi, au tô no mos ou co o pe ra ti va dos, e a por ta do res
de de fi ciên cia fí si ca pos sa ser uti li za da a cada três
anos, eli mi nan do-se a res tri ção fe i ta pela Lei nº
9.317, de 1996, que ha via per mi ti do ape nas uma
se gun da uti li za ção do be ne fí cio.

A pro po si ção re ce beu ape nas uma emen da,
do ilus tre De pu ta do Luiz Car los Ha uly, vi san do o
acrés ci mo de ar ti go des ti na do a al te rar o art. 1.º da
Lei nº 8.989, de 1995, com o ob je ti vo de es ten der a
isen ção do IPI tam bém aos ve í cu los uti li za dos em
trans por te es co lar, bem como per mi tir que um se -
gun do pro fis si o nal re ve zas se com o pro pri e tá rio na
con du ção do ve i cu lo, uma vez que a lei só per mi te o 
be ne fí cio se ape nas o pro pri e tá rio for o con du tor.

Em vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, a
emen da foi re je i ta da, com a apro va ção de subs ti tu ti -
vo do Re la tor, que man te ve qua se in tac to o tex to ori -
gi nal da Me di da Pro vi só ria, acres cen do no vas dis -
po si ções.

II – Aná li se

Os pres su pos tos cons ti tu ci o na is en con tram-se
aten di dos, ten do em vis ta que a Me di da Pro vi só ria
tra ta, cer ta men te, de ma té ria re le van te, ab so lu ta men -
te ne ces sá ria para os Mu ni cí pi os, bem como para os
be ne fi ciá ri os da isen ção de IPI. A ur gên cia para a edi -
ção do ato tam bém está pre sen te.

No que tan ge à cons ti tu ci o na li da de, não há re -
pa ros a fa zer. O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
exer ci tou a prer ro ga ti va que lhe con fe re o art. 62 da
Car ta Mag na, ao edi tar e sub me ter à de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria em tela,
cujo ob je to não in cor re nas li mi ta ções ma te ri a is cons -
tan tes do § 1º do mes mo dis po si ti vo.

Em re la ção à ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i -
ra, en ten de mos que não há qual quer óbi ce, ten do em
vis ta que o ato ape nas pror ro ga si tu a ção já exis ten te,
não re pre sen tan do no vos gra va mes fi nan ce i ros.

Qu an to ao mé ri to do PLV, cabe ob ser var que o
re fi nan ci a men to das dí vi das mu ni ci pa is ne ces si ta de
re gras mais fle xí ve is, sob pena de tor nar-se im pos sí -
vel. Com to das as ca u te las es ta be le ci das em seu tex -
to, sua apro va ção vem ao en con tro dos an se i os das
Pre fe i tu ras, sem afas tar-se ex ces si va men te dos di ta -
mes es ta be le ci dos na Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal.

A isen ção de IPI re no vá vel a cada três anos é
tam bém me di da ade qua da, pois não se pode ad mi tir
que um ta xis ta ou um de fi ci en te fí si co só pos sa ser
be ne fi ci a do uma ou duas ve zes em toda sua vida. O
re qui si to uni ca men te do in ters tí cio tem po ral é a ma -
ne i ra mais in di ca da de con di ci o nar a isen ção, a fim de 
que na haja abu sos que des vir tu a ri am sua fi na li da de
so ci al.

As al te ra ções apro va das na Câ ma ra mos -
tram-se ab so lu ta men te per ti nen tes, ao con ce der o
be ne fí cio adi ci o nal em me di da re la ti va men te li mi ta da, 
de modo a não com pro me ter sua ade qua ção or ça -
men tá ria.

Fi nal men te, o art. 2º pre ci sa ser al te ra do, no
sen ti do de con tem plar com o be ne fí cio de isen ção do
IPI na com pra de ve í cu los, além dos ta xis tas e pes so -
as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e vi su al, tam bém
as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia men tal e os au -
tis tas que, com pro va da men te, pre ci sem de su per vi -
são con ti nu a da e per ma nen te do seu tu tor ou de um
fa mi li ar pró xi mo.

Isso se jus ti fi ca por en ten der mos que o be ne fí -
cio fará jus ti ça, numa me di da de res pe i to à ci da da nia,
às pes so as por ta do ras de de fi ciên cia men tal e aos
au tis tas que de pen dem de ou tras pes so as para se lo -
co mo ve rem, e que apre sen tam ne ces si da de idên ti ca
à da que las pes so as já con tem pla das pelo tex to apro -
va do na Câ ma ra dos De pu ta dos. Cabe res sal tar que
a ne ces si da de an tes re fe ri da se apre sen ta es pe ci al -
men te na sua ro ti na em bus ca de aten di men to, pos si -
bi li tan do e for ta le cen do o seu pro ces so de in clu são
so ci al.
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III – Voto

Assim, à vis ta do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos
pela apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 9,
de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 94, de
2002, ora em aná li se, com as se guin tes emen das de
Re la tor:

EMENDA Nº 2
(ao PLV nº 9, de 2003)

O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de
1995, nos ter mos pro pos tos pelo art. 2º do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 9, de 2003, pas sa a vi ger com a
se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
‘Art. 1º ...................................................
IV – pes so as por ta do ras de de fi ciên cia 

fí si ca, vi su al, men tal se ve ra ou pro fun da, ou
au tis tas, di re ta men te ou atra vés de seu re -
pre sen tan te le gal.

..............................................................
§ 3º Na hi pó te se do in ci so IV, os au to -

mó ve is de pas sa ge i ros a que se re fe re o
ca put se rão ad qui ri dos di re ta men te pe las
pes so as que te nham ple na ca pa ci da de ju rí -
di ca e, no caso dos in ter di tos, pe los cu ra -
do res.

§ 4º A Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i -
tos Hu ma nos da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, nos ter mos da le gis la ção em vi gor, e
os Mi nis té ri os da Sa ú de e da Fa zen da de -
fi ni rão em ato con jun to os con ce i tos de
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca,
vi su al, men tal se ve ra ou pro fun da, ou au -
tis tas e es ta be le ce rão as nor mas e re qui -
si tos para emis são dos la u dos de ava li a -
ção das mes mas.

§ 5º Os cu ra do res res pon dem so li da ri -
a men te quan to ao im pos to que de i xar de
ser pago, em ra zão da isen ção de que tra ta
este ar ti go.

§ 6º  A exi gên cia para aqui si ção de au -
to mó vel de qua tro por tas, equi pa do com
mo tor de ci lin dra da não su pe ri or a dois mil
cen tí me tros cú bi cos e mo vi do a com bus tí vel 
de ori gem re no vá vel ou sis te ma re ver sí vel
de com bus tão apli ca-se, in clu si ve, aos por -
ta do res de de fi ciên cia de que tra ta o in ci so
IV do ca put des te ar ti go.” (NR)

EMENDA Nº 3
(ao PLV nº 9, de 2003)

Inclua-se no PLV nº 9, de 2003, um art. 5º, com a
se guin te re da ção, re nu me ran do-se o atu al art. 5º para 6º:

“Art. 5º Para os fins da isen ção es ta be -
le ci da no art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fe -
ve re i ro de 1995, com a nova re da ção dada
por esta lei, os ad qui ren tes de au to mó ve is
de pas sa ge i ros de ve rão:

I – com pro var a dis po ni bi li da de fi nan -
ce i ra ou pa tri mo ni al com pa tí vel com o va lor
do ve í cu lo a ser ad qui ri do;

II – iden ti fi car o ve í cu lo, no seu ex te ri or,
in di can do que foi ad qui ri do com isen ção do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI
e qual a sua des ti na ção.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria da Re ce -
i ta Fe de ral nor ma ti za rá o dis pos to nes te ar -
ti go”.

É a se guin te a ín te gra do pa re cer:

PARECER Nº      , DE 2003

De Ple ná rio, so bre o Pro je to de Lei
de Con ver são nº 9, de 2003, pro ve ni en te
da Me di da Pro vi só ria nº 94, de 26 de de -
zem bro de 2002, que re a bre o pra zo para
que os Mu ni cí pi os que re fi nan ci a ram
suas dí vi das jun to à União pos sam con -
tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a men tos e
dá nova re da ção ao art. 2º da Lei nº 8.989, 
de 24 de fe ve re i ro de 1995.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Tas so Je re is sa ti

I – Re la tó rio

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, no uso da atri bu i ção que lhe con fe re o art. 62 da
Cons ti tu i ção, edi tou a Me di da Pro vi só ria nº 94, de 26
de de zem bro de 2002, que re a bre o pra zo para que os 
Mu ni cí pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun to à
União pos sam con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a -
men tos e dá nova re da ção ao art. 2º da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995.

O ato pro mo ve al te ra ção no in ci so II do pa rá gra -
fo úni co do art. 8º da Me di da Pro vi só ria nº 2.185-35,
de 24 de agos to de 2001.

O ob je ti vo des se ajus te de re da ção é o de per -
mi tir o re fi nan ci a men to das dí vi das mu ni ci pa is con tra -
í das jun to a or ga nis mos fi nan ce i ros mul ti la te ra is e
ins ti tu i ções de fo men to e co o pe ra ção li ga das a go ver -
nos es tran ge i ros, se ti ve rem ob ti do ava li a ção po si ti va
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da agên cia fi nan ci a do ra, e jun to ao Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES),
no pra zo de seis anos con ta dos de 30 de ju nho de
1999, des de que sua des ti na ção te nha sido ex clu si -
va men te para a com ple men ta ção de pro gra mas em
an da men to. A re da ção an te ri or li mi ta va esse re fi nan -
ci a men to ao pra zo de três anos da mes ma data, ten -
do, por tan to, ex pi ra do em 30 de ju nho de 2002.

O art. 2º al te ra o art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995. já al te ra do pela Lei nº 9.317, de 5
de de zem bro de 1996. Com a nova re da ção.per mi -
te-se que a isen ção do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI) con ce di da a mo to ris tas de táxi,
au tô no mos ou co o pe ra ti va dos, e a por ta do res de de -
fi ciên cia fí si ca pos sa ser uti li za da a cada três anos,
eli mi nan do-se a res tri ção fe i ta pela Lei nº 9.317, de
1996, que ha via per mi ti do ape nas uma se gun da uti li -
za ção do be ne fi cio.

A pro po si ção re ce beu ape nas uma emen da, do
ilus tre De pu ta do Luiz Car los Ha uly, vi san do o acrés ci -
mo de ar ti go des ti na do a al te rar o art. 1º da Lei nº
8.989, de 1995, com o ob je ti vo de es ten der a isen ção
do IPI tam bém aos ve í cu los uti li za dos em trans por te
es co lar, bem como per mi tir que um se gun do pro fis si -
o nal re ve zas se com o pro pri e tá rio na con du ção do
ve í cu lo, uma vez que a lei só per mi te o be ne fi cio se
ape nas o pro pri e tá rio for o con du tor.

Em vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, a
emen da foi re je i ta da, com a apro va ção de subs ti tu ti vo 
do re la tor, que man te ve qua se in tac to o tex to ori gi nal
da Me di da Pro vi só ria, acres cen do no vas dis po si ções.

A pri me i ra de las foi a pror ro ga ção da vi gên cia
da men ci o na da Lei nº 8.989, de 1995, para 31 de de -
zem bro de 2006. Atu al men te, sua vi gên cia está pre -
vis ta até fi nal de 2003, por for ça da Lei nº 10.182, de
12 de fe ve re i ro de 2001.

A Casa ini ci a do ra mo di fi cou tam bém o art. 1º da
Lei nº 8.989, de 1995, al te ran do as es pe ci fi ca ções
dos au to mó ve is su je i tos à isen ção do IPI. Subs ti tu iu a
exi gên cia de que te nham até 127 HP de po tên cia bru -
ta (SAE) pela de que te nham mo tor de ci lin dra da não
su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi cos, per mi tin do
ain da que ou se jam mo vi dos a com bus tí ve is de ori -
gem re no vá vel ou sis te ma re ver sí vel de com bus tão.

Inclu iu, ain da, como be ne fi ciá ri os do in cen ti vo
qua is quer pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca ou 
vi su al, quan do a lei atu al ape nas pre vê o be ne fi cio
para por ta do res de de fi ciên cia fí si ca que não pos sam
di ri gir au to mó ve is co muns. Espe ci fi cou de ta lha da -
men te, ou tros sim, as ca rac te rís ti cas de quem tam -

bém pode ser con si de ra do por ta dor de de fi ciên cia fí -
si ca ou vi su al.

Por fim, a Câ ma ra dos De pu ta dos acres cen tou ar -
ti go isen tan do do IPI as ca de i ras de ro das fa bri ca das
com dis po si ti vo ele trô ni co ou me câ ni co de lo co mo ção,
quan do ad qui ri do para uso de de fi ci en te fí si co.

II – Aná li se

Os pres su pos tos cons ti tu ci o na is en con tram-se
aten di dos, ten do em vis ta que a Me di da Pro vi só ria
tra ta, cer ta men te, de ma té ria re le van te, ab so lu ta men -
te ne ces sá ria para os Mu ni cí pi os, bem como para os
be ne fi ciá ri os da isen ção de IPI. A ur gên cia para a edi -
ção do ato tam bém está pre sen te.

No que tan ge à cons ti tu ci o na li da de, não há re -
pa ros afa zer. O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca exer -
ci tou a prer ro ga ti va que lhe con fe re o art. 62 da Car ta
Mag na, ao edi tar e sub me ter à de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria em tela, cujo ob -
je to não in cor re nas li mi ta ções ma te ri a is cons tan tes
do § 1º do mes mo dis po si ti vo.

Em re la ção à ade qua ção or ça men tá ria e fi nan -
ce i ra, en ten de mos que não há qual quer óbi ce, ten do
em vis ta que o ato ape nas pror ro ga si tu a ção já exis -
ten te, não re pre sen tan do no vos gra va mes fi nan ce i -
ros.

Qu an to ao mé ri to do PLV, cabe ob ser var que o
re fi nan ci a men to das dí vi das mu ni ci pa is ne ces si ta de
re gras mais fle xí ve is, sob pena de tor nar-se im pos sí -
vel. Com to das as ca u te las es ta be le ci das em seu tex -
to, sua apro va ção vem ao en con tro dos an se i os das
Pre fe i tu ras, sem afas tar-se ex ces si va men te dos di ta -
mes es ta be le ci dos na Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal.

A isen ção de IPI re no vá vel a cada três anos é
tam bém me di da ade qua da, pois não se pode ad mi tir
que um ta xis ta ou um de fi ci en te fí si co só pos sa ser
be ne fi ci a do uma ou duas ve zes em toda sua vida. O
re qui si to uni ca men te do in ters tí cio tem po ral é a ma -
ne i ra mais in di ca da de con di ci o nar a isen ção, a fim de 
que não haja abu sos que des vir tu a ri am sua fi na li da -
de so ci al.

As al te ra ções apro va das na Câ ma ra mos -
tram-se ab so lu ta men te per ti nen tes, ao con ce der o
be ne fí cio adi ci o nal em me di da re la ti va men te li mi ta da, 
de modo a não com pro me ter sua ade qua ção or ça -
men tá ria.

Fi nal men te, o art. 2º pre ci sa ser al te ra do, no
sen ti do de con tem plar com o be ne fí cio de isen ção do
IPI na com pra de ve í cu los, além dos ta xis tas e pes so -
as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e vi su al, tam bém
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as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia men tal e os au -
tis tas que, com pro va da men te, pre ci sem de su per vi -
são con ti nu a da e per ma nen te do seu tu tor ou de um
fa mi li ar pró xi mo. Isso se jus ti fi ca por en ten der mos
que o be ne fí cio fará jus ti ça, numa me di da de res pe i to
à ci da da nia, às pes so as por ta do ras de de fi ciên cia
men tal e aos au tis tas que de pen dem de ou tras pes -
so as para se lo co mo ve rem, e que apre sen tam ne ces -
si da de idên ti ca à da que las pes so as já con tem pla das
pelo tex to apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos. Cabe 
res sal tar que a ne ces si da de an tes re fe ri da se apre -
sen ta es pe ci al men te na sua ro ti na em bus ca de aten -
di men to, pos si bi li tan do e for ta le cen do o seu pro ces so 
de in clu são so ci al.

III – Voto

Assim, à vis ta do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos
pela apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 9,
de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 94, de
2002, ora em aná li se, com a se guin tes emen das de
Re la tor:

 EMENDA Nº 2
(ao PLV nº 9, de 2003)

O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de
1995, nos ter mos pro pos tos pelo art. 2º do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 9, de 2003, pas sa a vi ger com a
se guin te re da ção:

Art. 2º ...................................................
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
IV – pes so as por ta do ras de de fi ciên cia 

fí si ca, vi su al, men tal se ve ra ou pro fun da, ou
di re ta men te ou atra vés de seu re pre sen tan -
te le gal.

§ 3º Na hi pó te se do in ci so IV, os au to -
mó ve is de pas sa ge i ros a que se re fe re o ca -
put se rão ad qui ri dos di re ta men te pe las pes -
so as que te nham ple na ca pa ci da de ju rí di ca
e, no caso dos in ter di tos, pe los cu ra do res

§ 4º A Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos 
Hu ma nos da Pre si dên cia da Re pú bli ca, nos
ter mos da le gis la ção em vi gor, e os Mi nis té -
ri os da Sa ú de e da Fa zen da, de fi ni rão em
ato con jun to os con ce i tos de pes so as por ta -
do res de de fi ciên cia fí si ca, vi su al, men tal
se ve ra ou pro fun da, ou au tis tas, e es ta be le -
ce rão as nor mas e re qui si tos para emis são
dos la u dos de ava li a ção das mes mas.

§ 5º Os cu ra do res res pon dem so li da ri -
a men te quan to ao pos to que de i xar de ser

pago, em ra zão da isen ção de que tra ta este 
ar ti go.

§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au -
to mó vel de qua tro por tas equi pa do com mo -
tor de ci lin dra da não su pe ri or a dois mil cen -
tí me tros cú bi cos e mo vi dos a com bus tí vel
de ori gem re no vá vel ou sis te ma re ver sí vel
de com bus tão apli ca-se, in clu si ve, aos por -
ta do res de de fi ciên cia de que tra ta o in ci so
IV do ca put des te ar ti go”. (NR)

 EMENDA Nº 3
(ao PLV nº 9, de 2003)

Inclua-se no PLV nº 9, de 2003, um art. 5º, com a
se guin te re da ção, re nu me ran do-se o atu al art. 5º para 6º:

“Art. 5º Para os fins da isen ção es ta be -
le ci da no art. 1º, da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995, com a nova re da ção dada 
por esta lei, os ad qui ri en tes de au to mó ve is
de pas sa ge i ros de ve rão:

I – com pro var a dis po ni bi li da de fi nan -
ce i ra ou pa tri mo ni al com pa tí vel com o va lor
do ve í cu lo a ser ad qui ri do;

II – iden ti fi car o ve í cu lo, no seu ex te ri -
or, in di can do que foi ad qui ri do com isen ção
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
– IPI e qual a sua des ti na ção.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria da Re ce -
i ta Fe de ral nor ma ti za rá o dis pos to nes te ar -
ti go”.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Se -
na dor Tas so Je re is sa ti, Re la tor Re vi sor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pa re cer 
do Re la tor Re vi sor, o no bre Se na dor Tas so Je re is -
sa ti, é fa vo rá vel ao Pro je to de Lei de Con ver são,
com as Emen das nºs 2 e 3.

A có pia do pa re cer en con tra-se à dis po si ção
das Srªs e dos Srs. Se na do res em suas res pec ti vas
ban ca das.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
do pres su pos to cons ti tu ci o nal de re le vân cia e ur gên -
cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da
me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so lu -
ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor...:
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar o voto da 
Ban ca da.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª tem
a pa la vra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria, de pú bli co, 
de res sal tar o tra ba lho do Se na dor Tas so Je re is sa ti...

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, a Mesa gos ta ria de, em pri me i ro lu -
gar, vo tar so men te a re le vân cia. Em se gui da, en tra re -
mos na dis cus são da ma té ria.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Pois não, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em vo ta -
ção os pa re ce res do De pu ta do Edu ar do Go mes e do
Re la tor Re vi sor, Se na dor Tas so Je re is sa ti, pelo aten -
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân -
cia e ur gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça -
men tá ria da me di da pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, do pro je to de lei de

con ver são, da me di da pro vi só ria e das emen das, em
tur no úni co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, para dis cu tir. V. Exª dis põe de dez mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de res sal tar o pa pel do Se na dor Tas so Je re -
is sa ti como Re la tor Re vi sor da me di da pro vi só ria e do 
pro je to de con ver são que re a bre o pra zo para que os
mu ni cí pi os pos sam re fi nan ci ar suas dí vi das pe ran te a 
União. E in clui algo que con si de ro fun da men tal. Tra -
ta-se da pror ro ga ção da isen ção de IPI aos ta xis tas
para aqui si ção de au to mó ve is.

Apre sen tei pro je to de lei, apro va do na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do
Fe de ral e, pos te ri or men te, no ple ná rio do Se na do Fe -
de ral. Em se gui da, dis cu ti mos com o Go ver no – e in -
vo co aqui o tes te mu nho do Se na dor Ro me ro Jucá,
en tão Lí der do Go ver no. Então, o pro je to não ape nas
pror ro ga o pra zo, mas so bre tu do apri mo ra a isen ção.
Apri mo ra de que ma ne i ra? Per mi tin do que o ta xis ta
te nha di re i to à isen ção na aqui si ção não ape nas de
um au to mó vel, como ocor ria an te ri or men te, mas to -
das as ve zes em que for ne ces sá rio, de po is de três
anos de uso do au to mó vel. É uma me di da mu i to boa,
que aten de fun da men tal men te a to dos: à ne ces si da -
de de mais se gu ran ça nas ci da des, aos usuá ri os e
aos ta xis tas, que têm mais eco no mia e fa ci li da de de
aces so a esse fi nan ci a men to. Aten de tam bém às in -

dús tri as, Sr. Pre si den te, que, sem dú vi da ne nhu ma,
pas sa rão a ven der mais.

Des se modo, es tou fe liz e gos ta ria de pa ra be ni -
zar o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so por que
ado tou a idéia con ti da no meu pro je to de lei, não ape -
nas para apri mo rar, mas so bre tu do para per mi tir que
o ta xis ta te nha aces so a mais de uma aqui si ção. A po -
si ção do PMDB, por tan to, é fa vo rá vel à apro va ção do
pro je to de con ver são.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Osmar Dias, tem V. Exª a pa la vra por dez mi nu tos,
para dis cu tir a ma té ria.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, na ver da de, pedi a pa la vra para cum pri -
men tar o Re la tor Re vi sor da ma té ria, Se na dor Tas so
Je re is sa ti, por que S. Exª cor ri giu uma fa lha do pro je to
de con ver são ao al te rar o art. 2º, con tem plan do com o 
be ne fí cio da isen ção do IPI não ape nas os ta xis tas e
os por ta do res de de fi ciên cia fí si ca e vi su al, mas tam -
bém os por ta do res de de fi ciên cia men tal e os au tis -
tas, que, como dis se o Se na dor Tas so Je re is sa ti, pre -
ci sam de su per vi são con ti nu a da e per ma nen te do
seu tu tor ou de um fa mi li ar pró xi mo. Assim, Sr. Pre si -
den te, a me di da pro vi só ria fica com ple ta ao aten der
tam bém àque les de fi ci en tes.

Qu an to aos ta xis tas, que ro lem brar que o Esta -
do de V. Exª, o Rio Gran de do Sul, par ti ci pou co mi go
de uma luta para der ru bar, nes ta Casa, um pro je to
que pra ti ca men te aca ba ria com a pro fis são do ta xis ta
au tô no mo. E ago ra, com essa me di da pro vi só ria, o ta -
xis ta po de rá con ti nu ar ad qui rin do seu car ro, seu ins -
tru men to de tra ba lho, com isen ção de IPI, o que é
uma me di da de ex tre mo al can ce so ci al.

So bre os mu ni cí pi os, co nhe ço a luta do mu ni ci -
pa lis mo bra si le i ro, prin ci pal men te por que, no Pa ra ná,
exis te uma as so ci a ção de mu ni cí pi os mu i to or ga ni za -
da, e já de sem pe nha mos aqui um pa pel de de fe sa de -
les em ou tras ques tões. Na ques tão do trans por te es -
co lar, por exem plo, de uma vez por to das, pre ci sa mos 
in ter pre tá-lo hoje como a úni ca for ma de o fi lho do
agri cul tor fa mi li ar es tu dar. Se qui ser mos vi a bi li zar um
pro gra ma de agri cul tu ra fa mi li ar que man te nha as
pes so as no cam po e que evi te ou di mi nua esse enor -
me êxo do ru ral que vem ocor ren do, pre ci sa mos con -
ser tar esse equí vo co do trans por te es co lar, pelo qual
o di nhe i ro sai da União e vai para o Esta do, que re tém
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es ses re cur sos e não os re pas sa aos mu ni cí pi os. E a
me di da pro vi só ria de que es ta mos tra tan do ar ru ma
um pou co a si tu a ção dos mu ni cí pi os em re la ção à dí -
vi da, mas pre ci sa mos ca mi nhar mu i to mais para dar
con di ções aos pre fe i tos para que pos sam ad mi nis trar
seus mu ni cí pi os com com pe tên cia, efi ciên cia, mas
so bre tu do com con di ções fi nan ce i ras ade qua das.

Por isso, Sr. Pre si den te, essa me di da pro vi só ria
vem ao al can ce dos in te res ses dos mu ni cí pi os bra si -
le i ros e prin ci pal men te dos ci da dãos bra si le i ros, ao
aten der não ape nas aos mu ni cí pi os, mas aos ta xis tas 
e aos de fi ci en tes fí si cos, acres cen ta do-se a in clu são
fe i ta pelo Se na dor Tas so Je re is sa ti.

Por tan to, cum pri men to o Re la tor pela fe li ci da de
de ter con ser ta do o equí vo co que con ti nha a me di da
pro vi só ria.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Luiz Otá vio, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, essa me di da pro vi só ria que re a bre o pra -
zo para re fi nan ci a men to dos mu ni cí pi os bra si le i ros
dará opor tu ni da de para que as ins ti tu i ções de fo men -
to e as co o pe ra ti vas li ga das a go ver nos es tran ge i ros
pos sam ob ter uma ava li a ção po si ti va na agên cia fi -
nan ci a do ra. Isso é mu i to im por tan te atu al men te,
quan do a ma i o ria dos 5.500 mu ni cí pi os bra si le i ros
en con tra-se em gran de di fi cul da de fi nan ce i ra e tem
pro ble mas em ob ter re cur sos até mes mo or ça men tá -
ri os. Alguns mu ni cí pi os im por tan tes pre ci sam re al -
men te des sa con di ção con ce di da pelo Go ver no Fe -
de ral, a par tir da nos sa apro va ção no Se na do Fe de -
ral, para que pos sam ab sor ver não só as di fi cul da des
em que se en con tram como alon gar suas dí vi das e to -
mar re cur sos para in ves ti men to e para a ge ra ção de
em pre go e de ren da. 

No mais, Sr. Pre si den te, é im por tan te pen sar em 
re cur sos or ça men tá ri os por que mu i tos mu ni cí pi os
não po dem re ce ber re cur sos da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, alo ca dos na Co mis são de Orça men to para o
Orça men to da União, por se en con tra rem ina dim plen -
tes. Mu i tas ve zes, essa ina dim plên cia é ge ra da por fi -
nan ci a men tos re a li za dos em ou tras ad mi nis tra ções
ou até mes mo por fi nan ci a men tos que não pu de ram
ser re pac tu a dos.

A mes ma opor tu ni da de que hoje es ta mos dan -
do aos mu ni cí pi os bra si le i ros logo mais da re mos tam -
bém por meio do Re fis à pes soa ju rí di ca e à pes soa fí -
si ca. É uma for ma de re a que cer a eco no mia e tra zer
de vol ta o de sen vol vi men to.

Como Re la tor Re vi sor, o Se na dor Tas so Je re is -
sa ti con se guiu in se rir o aten di men to aos de fi ci en tes
fí si cos e men ta is no pro je to de lei de con ver são. S.
Exª, há pou cos dias, di zia da di fi cul da de en con tra da
ini ci al men te para con ven cer a to dos da ne ces si da de
de se rem in clu í das to das as ca te go ri as de pes so as
com ne ces si da des es pe ci a is nes te pro je to. Essa de -
ci são pos si bi li ta rá tam bém aos ta xis tas a re no va ção
da fro ta, mas prin ci pal men te ao de fi ci en te fí si co, que
não po dia mais ad qui rir um ve í cu lo, a pos si bi li da de de
fazê-lo com con di ções es pe ci a is, para a sua lo co mo -
ção, para o seu tra ba lho, para ir à aula. Esse fato foi tra -
zi do ao Se na do Fe de ral pela Asso ci a ção dos De fi ci en -
tes Fí si cos do Rio de Ja ne i ro, e o Se na dor Sér gio Ca -
bral com cer te za tem co nhe ci men to des se as sun to.

Tra ta-se de ma té ria im por tan te, e está de pa ra béns 
não só o Re la tor, como tam bém o Se na do Fe de ral.

E o Se na dor Pa u lo Paim terá como mé ri to a apro -
va ção de ma té ria tão im por tan te para o Bra sil du ran te a
sua Pre si dên cia da ses são do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, tão-so men te para pe dir a V. Exª que o
sis te ma de som seja me lho ra do, ten do em vis ta es tar
ha ven do eco no mia de vo lu me.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Va mos pro -
vi den ci ar para que se ele ve o vo lu me do som.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ma ni fes -
to a mi nha opi nião fa vo rá vel a esta me di da pro vi só ria,
ape nas com uma ob ser va ção e com todo o res pe i to
ao Re la tor, um ho mem ex pe ri en te, com pe ten te e sé -
rio.

A in clu são de ma té ri as em pro je tos que são, na
me lhor das hi pó te ses, ape nas cor re la tos não é uma
boa prá ti ca para a apre ci a ção de me di das pro vi só ri as. 
É cla ro que a in clu são den tro da aber tu ra do pra zo de
con tra ta ção de em prés ti mos por par te de mu ni cí pi os
de uma ques tão que re al men te é cor re la ta – o fi nan ci -
a men to de tá xis com isen ção do IPI – é um fato in te -
res san te e con ve ni en te como es sên cia. Como prá ti -
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ca, a in clu são de ma té ri as em me di das pro vi só ri as
não é con ve ni en te.

Em ho me na gem ao Se na dor Tas so Je re is sa ti,
um ho mem que me re ce todo o res pe i to, ma ni fes to a
mi nha opi nião fa vo rá vel à apro va ção da me di da pro vi -
só ria no mé ri to e da emen da que S. Exª aco lheu.

No en tan to, ma ni fes to a mi nha es tra nhe za com
re la ção à in clu são de ma té ri as que são, na me lhor das
hi pó te ses, ape nas cor re la tas a me di das pro vi só ri as.
Essa ati tu de, no fu tu ro, po de rá tra zer dis tor ções in con -
ve ni en tes ao pro ces so de mo crá ti co e le gis la ti vo. 

Meu voto é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, an -
tes de mais nada, re gis tro o com pe ten te tra ba lho que
vi nha sen do fe i to pelo Se na dor Edu ar do Aze re do, Re -
la tor an te ri or da ma té ria, e que foi com ple men ta do,
com o mes mo ta len to e es pí ri to pú bli co, pelo Se na dor
Tas so Je re is sa ti. 

De mi nha par te, res ga to um pas sa do re cen te.
Os ta xis tas ti nham di re i to a uma isen ção ape nas. O
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que re to mou a lei, a
idéia da isen ção. Fica, por tan to, pror ro ga da até 2006
essa boa idéia, com a pers pec ti va de que, de três em
três anos, seja re no va da a fro ta. O ta xis ta po de rá
com prar um car ro com as van ta gens es ta be le ci das
na lei que ora es ta mos a con so li dar. Ima gi no que, de -
po is, a ten dên cia será en con trar mos um me ca nis mo
de pror ro ga ção des sa idéia, que, de fato, é con se -
qüen te e pos sui um fun do so ci al, uma pers pec ti va de
fa vo re cer mos a po lí ti ca do tu ris mo e de dar mos avan -
ços pa tri mo ni a is para um seg men to que tra ba lha mu i -
to e que é tão fun da men tal para a vida das ci da des: os 
ta xis tas. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, es tou in te i ra men te de acor do com a me di da
que es ta mos vo tan do. Con cor do, em par te, com o Se -
na dor José Agri pi no quan to ao cu i da do para que a in -
clu são de ma té ri as em me di das pro vi só ri as não se
trans for me num há bi to. No caso em dis cus são, se ria
im por tan te que fos sem fe i tas es sas al te ra ções, como
bem sa li en tou o Lí der do PFL. 

A Ba hia foi pi o ne i ra na re so lu ção des se pro ble -
ma do IPI e na luta jun to ao Con faz para que hou ves -
se, por for ça le gal, a isen ção em re la ção aos ta xis tas.

Mais ain da, a Ba hia tam bém foi pi o ne i ra – e deve ser -
vir de exem plo para o Bra sil – no fi nan ci a men to de au -
to mó ve is para os ta xis tas, que é pra ti ca do no meu
Esta do há al gum tem po e que me lho rou bas tan te a
fro ta das ci da des ba i a nas, au xi li an do tam bém o tu ris -
mo.

Está-se fa zen do ago ra, por obri ga ção le gal, o
que na Ba hia já se faz há al gum tem po, com re sul ta -
dos ex ce len tes para a po pu la ção e em par ti cu lar para
os ta xis tas ba i a nos, que têm um mo de lo de fi nan ci a -
men to que deve ser re e di ta do em ou tros Esta dos do
Bra sil. Por isso mes mo, a po pu la ção ba i a na tam bém
vive com mais tran qüi li da de, por que, se os car ros são
re no va dos de três em anos, é pos sí vel ha ver mais se -
gu ran ça no trân si to. 

Essa me di da é im por tan te, e con gra tu lo-me
com o Se na dor Re nan Ca lhe i ros pelo pro je to, com o
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que pela me di da e com 
o Se na dor Tas so Je re is sa ti pelo pa re cer. 

Hoje é um dia mu i to im por tan te, por que os ta xis -
tas ba i a nos são tam bém fi gu ras de gran de re le vo
para o pro gres so da ci da de.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Flá vio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ex -
pres so tam bém meu apo io à apro va ção da me di da
pro vi só ria, do pro je to de lei de con ver são, nos as pec -
tos que se re la ci o nam aos mu ni cí pi os, aos ta xis tas e,
de uma ma ne i ra mu i to par ti cu lar, às pes so as por ta do -
ras de al gum tipo de de fi ciên cia. 

Pa ra be ni zo o Se na dor Tas so Je re is sa ti pelo re -
la tó rio que apre sen tou e o Se na dor Edu ar do Aze re do, 
que não pôde es tar pre sen te hoje, Re la tor da Sub co -
mis são Tem po rá ria de De fe sa das Pes so as Por ta do -
ras de De fi ciên cia, da Co mis são de Assun tos So ci a is, 
que se em pe nhou mu i to no apri mo ra men to des sa le -
gis la ção e no diá lo go que ocor reu en tre os Se na do res 
e o Go ver no. Enten den do as ra zões so ci a is im por tan -
tes não só para a apro va ção da lei como para a am pli -
a ção do con te ú do da le gis la ção, tan to o Go ver no
quan to os Se na do res pu de mos che gar a um de no mi -
na dor co mum que be ne fi ci a rá mi lha res de pes so as. 

Des ta co que só te ri am isen ção de IPI os por ta -
do res de de fi ciên cia que fos sem con du to res de ve í cu -
lo. Com a nova le gis la ção, tam bém por ta do res de de -
fi ciên cia que não te nham con di ção de con du zir o ve í -
cu lo po de rão ter essa isen ção.

Além des se be ne fí cio, a le gis la ção al can ça ou -
tras áre as de de fi ciên cia, ou seja, pes so as que apre -
sen tem al gum tipo de di fi cul da de de lo co mo ção.
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Então, fo ram in clu í dos na le gis la ção de fi ci en tes vi su -
a is – um avan ço para o nos so País –, bem como por -
ta do res de de fi ciên cia men tal se ve ra e pro fun da, cuja
de fi ciên cia vem acom pa nha da da di fi cul da de de lo co -
mo ção, e tam bém os au tis tas.

Embora te nha mos cons ciên cia de que a ques -
tão do trans por te é mu i to mais am pla – in clu si ve em
be ne fí cio de ca ma das da po pu la ção que não po dem
ad qui rir um ve i cu lo –, as mu dan ças apre sen ta das
pelo Se na do e tam bém o tra ba lho da Câ ma ra dos De -
pu ta dos be ne fi ci a rão um con tin gen te mu i to ma i or de
por ta do res de de fi ciên cia, que te rão, as sim, as se gu -
ra do o di re i to bá si co de ir e vir com mais fa ci li da de e
se gu ran ça, pro por ci o nan do bem-es tar e fe li ci da de as
suas fa mí li as.

Assim, re go zi jo-me com a apro va ção des sa ma -
té ria. Esse foi um pas so im por tan te do Se na do Fe de -
ral em fa vor da ci da da nia bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem a pa la -
vra a Se na dor Lú cia Vâ nia, para dis cu tir.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para dis cu -
tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ini ci al men te, cum pri men to o Se na -
dor Tas so Je re is sa ti pela bri lhan te re la to ria. Tam bém
gos ta ria de di zer que a Me di da Pro vi só ria nº 94 é de
ex tre ma im por tân cia para os Mu ni cí pi os, uma vez que 
o alon ga men to de suas dí vi das irá pro pi ci ar o cum pri -
men to de pro gra mas so ci a is que fo ram, de cer ta for -
ma, des cen tra li za dos in ten sa men te após a Cons ti tu i -
ção de 1988.

Tam bém cum pri men to o Se na dor Tas so Je re is -
sa ti pelo acrés ci mo im por tan te da isen ção do IPI dos
ta xis tas, bem como dos por ta do res de de fi ciên cia fí si -
ca e men tal se ve ra e pro fun da.

É com mu i ta ale gria que o Se na do da Re pú bli ca
vota a Me di da Pro vi só ria nº 94.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 de Con ver são nº

9, de 2003, con so li da do com a Emen da de Re da ção
apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos, que tem pre -
fe rên cia re gi men tal, sem pre ju í zo das Emen das nº 2 e 
nº 3, do Re la tor.

Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, V. Exª man tém a
ins cri ção para en ca mi nhar a vo ta ção?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. V. Exª dis põe de
cin co mi nu tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (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, ini ci al men te, eu gos ta ria de
des ta car o al can ce so ci al e a re le vân cia des sa me di -
da por es ti mu lar os ta xis tas, que pres tam im por tan te
ser vi ço de trans por te em um País onde o trans por te
pú bli co so fre ain da de tan tas ca rên ci as, que irão, por
meio des sa isen ção – como já ti ve mos no pas sa do –,
ob ter uma me lho ria subs tan ci al na con di ção de re no -
va ção de sua fro ta, es ti mu lan do, con se qüen te men te,
a de man da do se tor au to mo ti vo, que se en con tra com 
uma cer ta ca pa ci da de oci o sa, ape sar de es tar ex por -
tan do bas tan te. Isso per mi ti rá, por tan to, a me lho ria da 
qua li da de de ser vi ços, ge ra ção de em pre go, ren da e
de sen vol vi men to.

Se gu ra men te, essa é uma me di da de am plo al -
can ce e essa é a in ten ção do Go ver no.

Tam bém gos ta ria de des ta car a par ti ci pa ção de
dois Se na do res que per mi ti ram uma me lho ria subs -
tan ci al do pro je to: o Se na dor Tas so Je re is sa ti, Re la tor 
do pro je to, que tra tou a ma té ria com a ma i or se ri e da -
de e com todo o ri gor, as se gu ran do uma me lho ria,
uma con tri bu i ção do Se na dor Flá vio Arns, que es ten -
de esse be ne fí cio aos por ta do res de de fi ciên cia vi su -
al, ou men tal se ve ra e pro fun da, ou pro fun da, e aos
au tis tas. Essas fa mí li as – aque las que ain da têm al -
gu ma con di ção de ad qui rir um meio de trans por te –
te rão o in cen ti vo fis cal; des sa for ma, será per mi ti do
al gum ní vel de aten di men to ab so lu ta men te le gí ti mo e 
ne ces sá rio a es sas pes so as, por que a ma i o ria das ci -
da des bra si le i ras não pos sui trans por te es pe ci al que
aten da os de fi ci en tes.

É evi den te, o ide al se ria a exis tên cia de uma fro -
ta que aten des se de for ma es pe ci al os de fi ci en tes,
por que os mu i to po bres, os po bres não te rão o be ne fí -
cio e não po de rão usu fru ir des sa con ces são.

De qual quer for ma, é a res pos ta de um País que 
tem tra ta do, eu di ria, sem re le vân cia e im por tân cia, o
tema “por ta do res de de fi ciên cia”, pois es sas pes so as
pre ci sam ter ple na ci da da nia, pre ci sam de aten ção
es pe ci al do Po der Pú bli co.

Res sal to a sen si bi li da de do Se na dor Tas so Je -
re is sa ti, o em pe nho, a mi li tân cia his tó ri ca do Se na dor
Flá vio Arns, que se tem de di ca do com toda in ten si da -
de a esse tema ao lon go de toda a sua vida pú bli ca.
Esse diá lo go sé rio e cons tru ti vo per mi tiu o aper fe i ço -
a men to des sa me di da.
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Agra de ço tam bém ao Se na dor Cé sar Bor ges,
que con tri bu iu para que a vo ta ção se fi zes se, pois
apri mo rou a ma té ria e di a lo gou de for ma cons tru ti va
du ran te o pro ces so.

Por tan to, Sr. Se na dor Pa u lo Paim, Pre si den te
em exer cí cio, a qua li da de do de ba te dos Se na do res
da Re pú bli ca aqui pre sen tes têm per mi ti do, a pro fun -
di da de da aná li se, a pre do mi nân cia dos ar gu men tos,
da ra ci o na li da de aci ma dos in te res ses par ti dá ri os e
po lí ti cos ime di a tis tas, uma res pos ta de ma i or qua li da -
de na vida pú bli ca. Esse é mais um exem plo do Se na -
do Fe de ral de “con cer ta ção”, de “pac tu a ção”, de ne -
go ci a ção, de trans pa rên cia e se ri e da de, pos si bi li tan -
do o apri mo ra men to do pro je to com gran de al can ce
so ci al não só para os ta xis tas, mas, so bre tu do, para
os por ta do res de de fi ciên cia e suas fa mí li as.

Des ta co a gran de con tri bu i ção do Se na dor Flá -
vio Arns e, em es pe ci al, do Re la tor, que tra tou com o
ma i or es pí ri to pú bli co e com gran de za a re la to ria des -
sa ma té ria. Em nome do Go ver no, agra de ço ao Se na -
dor Cé sar Bor ges, ao Re la tor Re vi sor, Se na dor Tas so 
Je re is sa ti, e ao Se na dor Flá vio Arns, pelo ex ce len te
tra ba lho que fi ze ram na opor tu ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia pede aos Srs. Lí de res que pro ce dam à ori en -
ta ção das res pec ti vas Ban ca das, em re la ção ao Pro -
je to de Con ver são e às duas emen das do Re la tor.

Como vota o Lí der do PT?
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – O Blo co

en ca mi nha o voto “sim” e, por tan to, com o Re la tor, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Como vota
o Lí der do PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Como vota
o Lí der do PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Como vota
o Lí der do PSDB?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com
o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Como vota
o Lí der Jef fer son Pé res?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Com
o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Como vota
o Lí der Mo za ril do Ca val can ti?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em vo ta ção
o Pro je to de Lei de Con ver são nº 9, de 2003, con so li -
da do com a emen da de re da ção, apro va do pela Câ ma -

ra dos De pu ta dos, que tem pre fe rên cia re gi men tal,
sem pre ju í zo das Emen das nºs 2 e 3 do Re la tor.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Vo ta ção em glo bo das Emen das nºs 2 e 3 do

Re la tor.
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.
Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são com as 

Emen das nºs 2 e 3 do Re la tor, fi cam pre ju di ca das a
Me di da Pro vi só ria e a emen da apre sen ta da pe ran te a 
Co mis são Mis ta.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va das:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 9, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 94, de 2002)

Re a bre o pra zo para que os Mu ni cí -
pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun -
to à União pos sam con tra tar em prés ti -
mos ou fi nan ci a men to, dá nova re da ção
à Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so II do pa rá gra fo úni co do art. 8º da

Me di da Pro vi só ria nº 2.195–35, de 24 de agos to de
2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re daç&o:

“Art. 8º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. ....................................
..............................................................
II – os em prés ti mos ou fi nan ci a men tos

jun to a or ga nis mos fi nan ce i ros mul ti la te ra is
e a ins ti tu i ções de fo men to e co o pe ra ção li -
ga das a go ver nos es tran ge i ros que te nham
ava li a ção po si ti va da agên cia fi nan ci a do ra,
ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDRS, e a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, des de que con -
tra ta dos den tro do pra zo da seis anos con -
ta dos da 30 de ju nho de 1999 e des ti na dos
ex clu si va men te à com ple men ta ção de pro -
gra mas em an da men to. “ (NR)

Art. 2º A vi gên cia da Lei nº 6.989, de 24 de fe -
ve re i ro de 1995, al te ra da pelo art. 29 da Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, e pelo art. 2º da
Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro de 2001, é pror ro -
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ga da até 31 de de zem bro de 2006, com as se guin -
tes al te ra ções:

“Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to So -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI os au to -
mó ve is de pas sa ge i ros de fa bri ca ção na ci o -
nal, equi pa dos com mo tor de ci lin dra da não
su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi cos, de
no mí ni mo qua tro por tas in clu si ve a de
aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí -
ve is de ori gem re no vá vel ou sis te ma re ver sí -
vel de com bus tão, quan do ad qui ri dos por:

..............................................................
V – pes so as por ta do ras de de fi ciên cia

fí si ca au di o vi su al.
§ 1º Para a con ces são do be ne fí cio

pre vis to no art. 1 é con si de ra da tam bém
pes soa por ta do ra da de fi ciên cia fí si ca aque -
la que apre sen ta al te ra ção com ple ta ou par -
ci al de um ou mais seg men tos do cor po hu -
ma no, acar re tan do o com pro me ti men to da
fun ção fí si ca, apre sen tan do-se sob a for ma
de pa ra ple gia, pa ra pa re sia, mo no ple gia,
mo no pa re sia, te tra ple gia, te tra pa re sia, tri -
ple gia, tri pa re sia, he mi ple gia, he mi pa re sia,
am pu ta ção ou au sên cia de mem bro, pa ra li -
sia ce re bral, mem bros com de for mi da de
con gê ni ta ou ad qui ri da, ex ce to as de for mi -
da des es té ti cas e as que não pro du zam di fi -
cul da des para o de sem pe nho de fun ções.

§ 2º Para a con ces são do be ne fi cio
pre vis to ao art. 1º é con si de ra da pes soa
por ta do ra de de fi ciên cia vi su al aque la que
apre sen ta acu i da de vi su al igual ou me nor
que 20/200 no me lhor olho, após a me lhor
cor re ção, ou cam po vi su al in fe ri or a 20 (ta -
be la da Snel len), ou ocor rên cia si mul tâ nea
de am bas as si tu a ções.

§ 3º A exi gên cia para aqui si ção de au -
to mó vel de qua tro por tas equi pa do com mo -
tor de ci lin dra da não su pe ri or a dois mil cen -
tí me tros cú bi cos e mo vi dos a com bus tí vel
de ori gem re no vá vel não se apli ca aos de fi -
ci en tes fí si cos ou vi su a is de que tra tam os
in ci sos IV e V do ca put des te ar ti go.” (NR)

Art. 3º O art. 2º da Lei nº 8.999, de 24 de fe ve re i -
ro de 1995, al te ra do pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5
de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a. se guin -
te re da ção:

“Art. 2º A isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI de que tra ta
o art. 1º so men te po de rá ser uti li za da uma
vez, sal vo se o ve í cu lo ti ver sido ad qui ri do
há. mis ta de três anos.” (NR)

Art. 4º Fi cam isen tas do Impos to so bre Pro du tos 
Indus tri a li za dos – IPI as ca de i ras de ro das fa bri ca das
com dis po si ti vo ele trô ni co ou me câ ni co de lo co mo -
ção, quan do ad qui ri das para uso de de fi ci en te fí si co.

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

EMENDA Nº 2
(ao PLV nº  9, de 2003)

O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de
1995, nos ter mos pro pos tos pelo art. 2º do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 9, de 2003, pas sa a vi ger com a
se guin te re da ção:

Art. 2º  ..................................................
 “Art. 1º .................................................
..............................................................
IV – pes so as por ta do ras de de fi ciên cia 

fí si ca, vi su al, men tal se ve ra ou pro fun da, ou
au tis tas, di re ta men te ou atra vés de seu re -
pre sen tan te le gal.

..............................................................
§ 3º Na hi pó te se do in ci so IV, os au to -

mó ve is de pas sa ge i ros a que se re fe re o ca -
put se rão ad qui ri dos di re ta men te pe las pes -
so as que te nham ple na ca pa ci da de ju rí di ca
e, no caso dos in ter di tos, pe los cu ra do res,

§ 4º A Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos 
Hu ma nos da Pre si dên cia da Re pú bli ca, nos
ter mos da le gis la ção em vi gor, e os Mi nis té -
ri os da Sa ú de e da Fa zen da, de fi ni rão em
ato con jun to os con ce i tos de pes so as por ta -
do ras de de fi ciên cia fí si ca, vi su al, men tal se -
ve ra ou pro fun da, ou au tis tas, e es ta be le ce -
rão as nor mas e re qui si tos para emis são
dos la u dos de ava li a ção das mes mas.

§ 5º Os cu ra do res res pon dem so li da ri -
a men te quan to ao im pos to que de i xar de
ser pago, em ra zão da isen ção de que tra ta
este ar ti go.

§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au -
to mó vel de qua tro por tas equi pa do com mo -
tor de ci lin dra da não su pe ri or a dois mil cen -
tí me tros cú bi cos e mo vi dos a com bus tí vel
de ori gem re no vá vel ou sis te ma re ver sí vel
de com bus tão apli ca–se, in clu si ve, aos por -
ta do res de de fi ciên cia de que tra ta o in ci so
IV do ca put des te ar ti go.” (NR)

EMENDA Nº 3
(ao PLV nº  9, de 2003)

Inclua–se no PLV nº 9, de 2003, um art. 5º, com
a se guin te re da ção, re nu me ran do–se o atu al art. 5º
para 6º:
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“Art. 5º Para os fins da isen ção es ta be -
le ci da no art. 1º, da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995, com a nova re da ção dada 
por esta lei, os ad qui ren tes de au to mó ve is
de pas sa ge i ros de ve rão:

I  –  com pro var a dis po ni bi li da de fi nan -
ce i ra ou pa tri mo ni al com pa tí vel com o va lor
do ve í cu lo a ser ad qui ri do;

II  –  iden ti fi car o ve í cu lo, no seu ex te ri -
or, in di can do que foi ad qui ri do com isen ção
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos  
–  IPI e qual a sua des ti na ção.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria da Re ce -
i ta Fe de ral nor ma ti za rá o dis pos to nes te ar -
ti go.”

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 das Emen das do Se na do ao Pro je to de
Lei de Con ver são nº 9, de 2003, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 486, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº
9, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 94, de
2002).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 9, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 94, de
2002), que re a bre o pra zo para que os Mu ni cí pi os que 
re fi nan ci a ram suas dí vi das jun to à União pos sam
con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a men tos e dá nova
re da ção ao art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro
de 1995.

Sala de Re u niões da Co mis são, 21 de maio de
2003. – Pa u lo Paim, – Ro meu Tuma, Re la tor –
Alber to Sil va – Sér gio Zam bi a si.

ANEXO AO PARECER Nº 486, DE 2003

Re a bre o pra zo para que os Mu ni cí -
pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun -
to à União pos sam con tra tar em prés ti -
mos ou fi nan ci a men tos, dá nova re da ção 
à Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1 – Re la tor – re vi sor)

O art. 2º do Pro je to de Lei de Con ver são, que al -
te ra o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de
1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
‘Art. 1º ..................................................
..............................................................
IV – pes so as por ta do ras de de fi ciên cia 

fí si ca, vi su al men te se ve ra ou pro fun da, ou
au tis tas, di re ta men te ou atra vés de seu re -
pre sen tan te le gal.

..............................................................
§ 3º Na hi pó te se do in ci so IV, os au to -

mó ve is de pas sa ge i ros a que se re fe re o ca -
put se rão ad qui ri dos di re ta men te pe las pes -
so as que te nham ple na ca pa ci da de ju rí di ca
e, no caso dos in ter di tos, pe los cu ra do res.

§ 4º A Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos 
Hu ma nos da Pre si dên cia da Re pú bli ca, nos
ter mos da le gis la ção em vi gor, e os Mi nis té -
ri os da Sa ú de e da Fa zen da, de fi ni rão em
ato con jun to os con ce i tos de pes so as por ta -
do ras de de fi ciên cia fí si ca, vi su al, men tal se -
ve ra ou pro fun da, ou au tis tas, e es ta be le ce -
rão as nor mas e re qui si tos para emis são
dos la u dos de ava li a ção das mes mas.

§ 5º Os cu ra do res res pon dem so li da ri -
a men te quan to ao im pos to que de i xar de
ser pago, em ra zão da isen ção de que tra ta
este ar ti go.

§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au -
to mó ve is de 4 (qua tro) por tas equi pa do com 
mo tor de ci lin dra da não su pe ri or a 2.000
(dois mil) cen tí me tros cú bi cos e mo vi dos a
com bus tí vel de ori gem re no vá vel ou sis te ma 
re ver sí vel de com bus tão apli ca-se, in clu si ve, 
aos por ta do res de de fi ciên cia de que tra ta o 
in ci so IV do ca put des te ar ti go.’ (NR)”

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº  2 – Re la tor – re vi sor)

Inclua-se o se guin te art. 5º no Pro je to de Lei de
Con ver são, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 5º Para os fins da isen ção es ta be -
le ci da no art. 10 da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995, com a nova re da ção dada 
por esta lei, os ad qui ren tes de au to mó ve is
de pas sa ge i ros de ve rão:

I – com pro var a dis po ni bi li da de fi nan -
ce i ra ou pa tri mo ni al com pa tí vel com o va lor
do ve í cu lo a ser ad qui ri do;

II – iden ti fi car o ve í cu lo, no seu ex te ri -
or, in di can do que foi ad qui ri do com isen ção
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
– IPI e qual a sua des ti na ção.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria da Re ce i -
ta Fe de ral nor ma ti za rá o dis pos to nes te ar ti -
go.”
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -

dên cia con sul ta os Lí de res para sa ber em que me di -
da pro vi só ria há um en ten di men to, a fim de a sub me -
ter mos à vo ta ção ime di a ta men te.

Se na dor Alo i zio Mer ca dan te?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Sr. Pre si den te, há en ten di men to so bre a Me di -
da Pro vi só ria nº 104. Po de mos votá-la ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia con sul ta os de ma is Lí de res para sa ber se há
acor do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB re for ça a po si ção de fen di da an -
te ri or men te: que re mos se guir a or dem da pa u ta de
vo ta ção.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, a po si ção do PFL é se guir a or dem de le i tu ra
das me di das pro vi só ri as no ple ná rio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, vou
re dun dar com as opi niões que jul go sá bi as e sen sa -
tas do PMDB e do PFL nes se epi só dio. Aliás, cos tu ma 
ser as sim ao lon go dos epi só di os to dos. Isso fere o
es pí ri to da lei que re gu la o rito das me di das pro vi só ri -
as. Enten do que de ve mos se guir a pa u ta tal como ela
está. 

A ses são está cor ren do mu i to bem, em cli ma de
en ten di men to, de res pe i to, de diá lo go, de acer to, de
acor do e de con sen so. Que con ti nue as sim.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia in for ma que, se for se guir a or dem cro no ló gi -
ca, a pró xi ma me di da pro vi só ria da pa u ta se ria a Me -
di da Pro vi só ria nº 101, que é o item 2 da pa u ta.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, pon de ro que são me di das pro vi -
só ri as da mes ma data.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Essas são
da mes ma data.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, como as me di das pro vi só ri as
são da mes ma data, para fa ci li tar a tra mi ta ção, vo ta -
re mos as mais sim ples, per mi tin do que con clu a mos o 
tra ba lho do Re fis, que está numa me di da pro vi só ria
mais com ple xa. Então, o item 2 da pa u ta é exa ta men -
te a Me di da Pro vi só ria nº 104, que po de ria ser vo ta da

ago ra. Esta mos su ge rin do que seja a MP-104 por que
não ti ve mos ain da, não che ga mos a um acor do so bre
a MP-103.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A or dem
cro no ló gi ca que está aqui na mesa diz que a Me di da
Pro vi só ria nº 101 é o item 2 da pa u ta, em bo ra as Me -
di das Pro vi só ri as nºs 101 e 104 te nham sido li das no
mes mo dia; o ven ci men to, con se qüen te men te, é na
mes ma data.

Fa ze mos um ape lo ao Ple ná rio para que cons -
tru a mos um en ten di men to já que as duas me di das
pro vi só ri as ven cem no mes mo dia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, a mi nha boa von ta de, e cre io que de to -
dos nes ta Casa, é ines go tá vel em re la ção a essa fi gu -
ra hu ma na e Par la men tar ad mi rá vel que é o Lí der Alo -
i zio Mer ca dan te. A ques tão para nós se cin ge a não
abrir mos pre ce den tes. Enten de mos que se se guir -
mos a or dem da pa u ta, o item nº2 pela or dem que
está pos ta na mesa, avan ça re mos, res pe i tan do uma
pra xe do Se na do, evi tan do abrir pre ce den tes que
hoje po dem pa re cer des pre ten si o sos, mas quem
sabe não tão des pre ten si o sos ama nhã. Por tan to, de
par te do PSDB man te mos a idéia de que se deva se -
guir a or dem que está pos ta à fren te de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Como não
há en ten di men to, a Mesa man te rá a or dem cro no ló gi -
ca de che ga da a esta Pre si dên cia.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pois não,
Exce lên cia.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na pa u ta
dis tri bu í da, ve ri fi can do pela or dem, o item nº 2 tra ta
da MP-104, que re vo ga o art. 374 do novo Có di go Ci -
vil. É evi den te que está ha ven do uma dis cor dân cia
en tre a pa u ta dis tri bu í da e aque la exis ten te na mesa.
Eu so li ci ta ria a V. Exª que di ri mis se essa ques tão de
or dem para que pu dés se mos dar se qüên cia à pa u ta
na tu ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Amir Lan do, na ver da de, es go tou-se a pa u ta por que
ha via ape nas um item. O que V. Exª tem em mão é um
in for ma ti vo de pro pos ta que po de ria es tar ou não na
pa u ta. Se guin do res tri ta men te a or dem cro no ló gi ca, a 
Mesa ori en ta que se ini ci em os tra ba lhos, nes te mo -
men to, com a dis cus são e vo ta ção da Me di da Pro vi -
só ria nº 101.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, se man ti ver mos a or dem cro no -
ló gi ca – Me di das Pro vi só ri as nºs 101, 102, 103 e 104
–, pro po nho à Mesa que ini ci e mos os tra ba lhos.

Como o Re la tor da Me di da Pro vi só ria nº 101
não está pre sen te de ve rá ser no me a do ou tro re la tor
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em ple ná rio. Te nho dú vi da se al gum Se na dor po de rá
re la tar a me di da pro vi só ria nes te mo men to. Tal vez de -
vês se mos adi ar o re la tó rio para ama nhã, o que con si -
de ro mais sen sa to. Assim, dis cu ti ría mos a Me di da
Pro vi só ria nº 103, pois acre di to que o re la tó rio da Me -
di da Pro vi só ria nº 102 tam bém po de ria ser adi a do
para ama nhã. Vo ta ría mos ime di a ta men te as Me di das 
Pro vi só ri as nºs 104 e 107, que são mais com ple xas,
haja vis ta que todo o tra ba lho já foi fe i to e es ta mos
pron tos para vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia, mais uma vez, con sul ta os Lí de res se po de -
mos aco lher o pro ce di men to su ge ri do pelo Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te para que pas se mos a dis cus são e 
vo ta ção da Me di da Pro vi só ria nº 104. Na Mesa, cons -
ta que o Re la tor da Me di da Pro vi só ria nº 103 é o Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o pro ble ma não é apro var, nem pri o ri zar a 
pro pos ta “a”, “b", “c" ou “d”; o pro ble ma é que te mos
um cri té rio a se guir, do qual, la men ta vel men te, não
pos so abrir mão, uma vez que me com pro me ti com o
PFL e com o PSDB. Qu e re mos se guir a pa u ta da vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia já ha via de ci di do a ma té ria; fi ze mos um ape lo
ao Ple ná rio vi san do ao en ten di men to, o que não foi
pos sí vel. Por isso, a Pre si dên cia man te rá a de ci são
de se guir a or dem cro no ló gi ca. 

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 101, DE 2002

Dis cus são em tur no úni co da Me di da
Pro vi só ria nº 101, de 2002, que dis põe so -
bre a con tri bu i ção para o Pro gra ma de Inte -
gra ção So ci al e Pro gra ma de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co e da Con tri -
bu i ção para a Se gu ri da de So ci al (Co fins)
de vi das pe las so ci e da des co o pe ra ti vas em
ge ral, ten do 

Pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, pelo Re la tor De pu ta do André
de Pa u la (PFL – PE), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o -
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria; pela
re je i ção das Emen das nºs 1 a 19, apre sen -
ta das pe ran te a Co mis são Mis ta, e pela ina -
de qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra das
Emen das nºs 1 a 9 e 12 a 19.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 13 de maio de 2003,
quan do teve sua de li be ra ção so bres ta da em vir tu de
da fal ta de acor do de Li de ran ças para apre ci a ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 9, de 2003. 

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

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou. 

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca -
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
fo ram apre sen ta das 19 emen das pe ran te a Co mis são 
Mis ta;

– a me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos 
De pu ta dos no dia 10 de mar ço, ten do sido apre ci a da
na que la Casa no dia 6 de maio;

– o pra zo de 45 dias para tra mi ta ção da ma té ria
no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no dia 2 de abril e
o de 60 dias de vi gên cia, no dia 17 do mes mo mês,
ten do sido pror ro ga da por ato do Pre si den te da Mesa
do Con gres so Na ci o nal;

– a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

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

Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor Efra im
Mo ra is como Re la tor Re vi sor, a quem con ce do a pa -
la vra.

PARECER Nº 487, DE 2003 – PLENÁRIO

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para pro fe -
rir re la tó rio. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
a Me di da Pro vi só ria nº 101, de 30 de de zem bro de
2002, que dis põe so bre a con tri bu i ção para o Pro gra -
ma de Inte gra ção So ci al e Pro gra ma de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co (PIS/Pa sep) e da
Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de
So ci al (COFINS) de vi das pe las so ci e da des co o pe ra -
ti vas em ge ral. 

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de 2001, ha via 
au to ri za do as se guin tes ex clu sões: 

1 – os va lo res re pas sa dos aos as so ci a dos de -
cor ren tes da co mer ci a li za ção de pro du tos por eles
en tre gues à co o pe ra ti va;

2 – as re ce i tas de ven da de bens e mer ca do ri as
e as so ci a dos;

3 – as re ce i tas de cor ren tes da pres ta ção aos
as so ci a dos de ser vi ços es pe ci a li za dos apli cá ve is na
ati vi da de ru ral, re la ti vos a as sis tên cia téc ni ca, ex ten -
são ru ral, for ma ção pro fis si o nal e as se me lha dos;
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4 – as re ce i tas de cor ren tes do be ne fi ci a men to,
ar ma ze na men to e in dus tri a li za ção de pro du ção do
as so ci a do;

5 – as re ce i tas fi nan ce i ras de cor ren tes de re -
pas se de em prés ti mos ru ra is con tra í dos jun to a ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras, até o li mi te dos en car gos a es tas
de vi dos.

O ato le gal sob exa me re ti ra da base de cál cu lo
das con tri bu i ções so ci a is de que se tra ta:

1 – das co o pe ra ti vas de pro du ção agro pe cuá ria, 
as so bras apu ra das na De mons tra ção de Re sul ta dos
do Exer cí cio, an tes da des ti na ção para a cons ti tu i ção
do Fun do de Re ser va e do Fun do de Assis tên cia Téc -
ni ca, Edu ca ci o nal e So ci al, am bos pre vis tos na lei de
re gên cia;

2 – das de ma is co o pe ra ti vas, a ex clu são é li mi -
ta da ao mon tan te des ti na do aos Fun dos de Re ser va
e de Assis tên cia Téc ni ca, Edu ca ci o nal e So ci al.

A Con sul to ria de Orça men tos, Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral emi tiu a Nota Téc ni ca de
Ade qua ção Orça men tá ria nº 13, de 2003, con clu in do
por apon tar res tri ção à apro va ção da Me di da Pro vi só -
ria sob exa me, por en ten der não ter sido apre sen ta -
da, con for me exi gên cia da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, em seu art. 14, a es ti ma ti va de re nún cia da re -
ce i ta e a res pec ti va pro pos ta de com pen sa ção.

II – Aná li se

Este Re la tor apóia e subs cre ve in te gral men te o
Pa re cer do De pu ta do André de Pa u la, pro fe ri do em
ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos em subs ti tu i ção à 
Co mis são Mis ta.

No to can te às apon ta das res tri ções quan to à
ade qua ção or ça men tá ria, o dig no Re la tor da Câ ma ra
dos De pu ta dos as sim se ma ni fes tou:

A re du ção da base de cál cu lo da Co fins 
e da Con tri bu i ção para o PIS/Pa sep, pre vis ta
na MP nº 101, de 2002, foi con si de ra da ade -
qua da or ça men tá ria e fi nan ce i ra men te por
oca sião da apre ci a ção da MP nº 66, de
2002. É ver da de que essa MP tra zia em seu
bojo dis po si ções de ele va ção de re ce i ta que
com pen sa vam even tu a is per das. Tam bém é
ver da de que, sen do a MP nº 66 de agos to de 
2002 e ten do a Lei dela re sul tan te – nº
10.637 – sido da ta da de 30 de de zem bro,
seu con te ú do foi ob ser va do pelo Orça men to
anu al de 2003, apro va do em de zem bro de
2002. Sen do as sim, a re in tro du ção na for ma
ju rí di ca em con ti nu a ção da an te ri or – até
com be ne fí cio tri bu tá rio de me nor im pac to fi -
nan ce i ro, pois que ago ra as so ci e da des co o -
pe ra ti vas são agro pe cuá ri as fo ram me nos

aqui nho a das – tem seus efe i tos fi nan ce i ros
ob ser va dos no Orça men to vi gen te.

À ma ni fes ta ção aci ma, este Re la tor acres cen ta
que as fi gu ras de im pro bi da de ad mi nis tra ti va não se
apli cam ao âm bi to de de ci são po lí ti ca do Par la men to,
va len do, in clu si ve, in vo car a imu ni da de de ri va da do
art. 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral:

Art. 53. Os De pu ta dos e Se na do res
são in vi o lá ve is, ci vil e pe nal men te, por qua -
is quer de suas opi niões, pa la vras e vo tos.

No mé ri to, Sr. Pre si den te, de vem ser en cam pa -
das as pa la vras do ilus tre Re la tor na ou tra Casa, Câ -
ma ra dos De pu ta dos, quan do res sal ta o ines ti má vel
ser vi ço à eco no mia na ci o nal pres ta do pe las co o pe ra -
ti vas, no ta da men te as agro pe cuá ri as, que são res -
pon sá ve is por par ce la con si de rá vel de nos sas ex por -
ta ções e pelo cres ci men to da agro in dús tria. E que é
de jus ti ça que a ma i or de so ne ra ção be ne fi cie, ini ci al -
men te, as so ci e da des co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as,
em bo ra os be ne fí ci os des ti na dos às de ma is co o pe ra -
ti vas se jam tam bém opor tu nos e ade qua dos.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, voto pela apro va ção
in te gral da Me di da Pro vi só ria nº 101, de 30 de de zem -
bro de 2002.

É o se guin te o pa re cer, na ín te gra:

PARECER Nº , DE 2003

De Ple ná rio, so bre a Me di da Pro vi -
só ria nº 101, de 30 de de zem bro de 2002,
que Dis põe so bre a con tri bu i ção para o
Pro gra ma de Inte gra ção So ci al e de For -
ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli -
co – PIS/PASEP e da Con tri bu i ção para
Se gu ri da de So ci al – COFINS de vi das pe -
las so ci e da des co o pe ra ti vas em ge ral.

Re la tor: Se na dor Efra im Mo ra is

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria nº 101, de 30 de de zem bro
de 2002, ca rac te ri za da na epí gra fe, am plia, para as
so ci e da des co o pe ra ti vas em ge ral e, em es pe ci al,
para as de pro du ção agro pe cuá ria, as hi pó te ses de
ex clu são da base de cál cu lo do PIS/PASEP e da
COFINS, que ha vi am sido fi xa das pelo art. 15 da Me -
di da Pro vi só ria (MPV) nº  2.158-35, de 24 de agos to
de 2001.

A MPV nº 2.158-35, de 2001, ha via au to ri za do
as se guin tes ex clu sões:
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1 – os va lo res re pas sa dos aos as so ci a dos, de -
cor ren tes da co mer ci a li za ção de pro du to por eles en -
tre gue à co o pe ra ti va;

2 – as re ce i tas de ven da de bens e mer ca do ri as
a as so ci a dos;

3 – as re ce i tas de cor ren tes da pres ta ção, aos
as so ci a dos, de ser vi ços es pe ci a li za dos apli cá ve is na
ati vi da de ru ral, re la ti vos a as sis tên cia téc ni ca, ex ten -
são ru ral, for ma ção pro fis si o nal e as se me lha dos;

4 – as re ce i tas de cor ren tes do be ne fi ci a men to,
ar ma ze na men to e in dus tri a li za ção de pro du ção do
as so ci a do;

5 – as re ce i tas fi nan ce i ras de cor ren tes de re -
pas se de em prés ti mos ru ra is con tra í dos jun to a ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras, até o li mi te dos en car gos a es tas
de vi dos.

A MPV nº 101, de 2002, re la ta da nes ta opor tu ni -
da de, foi edi ta da, se gun do a Expo si ção de Mo ti vos
que a acom pa nhou, para res ta be le cer o aper fe i ço a -
men to da le gis la ção das duas con tri bu i ções para a
Se gu ri da de So ci al que, ten do cons ta do do tex to da
Me di da Pro vi só ria nº 66, de 2002, fo ram al te ra das
pelo Con gres so Na ci o nal (Pro je to de Lei de Con ver -
são nº  3 1, de 2002) e, pos te ri or men te, ob je to de veto 
pre si den ci al.

O ato le gal sob exa me re ti ra da base de cál cu lo
das con tri bu i ções so ci a is de que se tra ta:

1 –  das co o pe ra ti vas de pro du ção agro pe cuá -
ria, as so bras apu ra das na De mons tra ção de Re sul -
ta dos do Exer cí cio, an tes da des ti na ção para a cons ti -
tu i ção do Fun do de Re ser va e do Fun do de Assis tên -
cia Téc ni ca, Edu ca ci o nal e So ci al, am bos pre vis tos
na lei de re gên cia;

2 – das de ma is co o pe ra ti vas, a ex clu são é li mi -
ta da ao mon tan te des ti na do aos Fun dos de Re ser va
e de Assis tên cia Téc ni ca, Edu ca ci o nal e So ci al.

A apli ca ção do dis pos to na Me di da Pro vi só ria
sob exa me re tro a ge à vi gên cia da Me di da Pro vi só ria
nº 1.858-10, de 26 de ou tu bro e 1999, a qual ha via es -
ta be le ci do os re du to res da base de cál cu lo, aci ma re -
la ta dos.

Na Co mis são Espe ci al, fo ram apre sen ta das 19
emen das, to das elas re je i ta das pelo Re la tor e pelo Ple -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do sido a Me di da
Pro vi só ria nº 101, de 2002, ad mi ti da por sua re le vân cia
e ur gên cia e apro va da na ín te gra, sem al te ra ções.

A Con sul to ria de Orça men tos, Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral emi tiu a Nota Téc ni ca de
Ade qua ção Orça men tá ria nº 13, de 2003, con clu in do
por apon tar res tri ção à apro va ção da Me di da Pro vi só -
ria sob exa me, por en ten der não ter sido apre sen ta -
da, con for me exi gên cia da Lei de

Res pon sa bi li da de Fis cal, em seu art. 14, a es ti -
ma ti va de re nún cia de re ce i ta e a res pec ti va pro pos ta
de com pen sa ção.

Igual men te, cha ma a aten ção para o fato de
que, nos ter mos do in ci so VII do art. 10 da Lei nº
8.429, de 1992, cons ti tui ato de im pro bi da de ad mi nis -
tra ti va, con ce der be ne fí cio ad mi nis tra ti vo ou fis cal
sem a ob ser vân cia das for ma li da des le ga is ou re gu la -
men ta res apli cá ve is à es pé cie.

II – Aná li se

Este Re la tor apóia e subs cre ve in te gral men te o
Pa re cer do De pu ta do André de Pa u la, pro fe ri do em
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção
à Co mis são Mis ta.

No to can te às apon ta das res tri ções quan to à
ade qua ção or ça men tá ria, o dig no Re la tor na Câ ma ra
dos De pu ta dos as sim se ma ni fes tou:

A re du ção da base de cál cu lo da Co fins e da
Con tri bu i ção para o PIS/PASEP pre vis ta na MP nº
101, de 2002, foi con si de ra da ade qua da or ça men tá -
ria e fi nan ce i ra men te por oca sião da apre ci a ção da
MP nº 66, de 2002. É ver da de que essa MP tra zia em
seu bojo dis po si ções de ele va ção de re ce i ta que com -
pen sa vam even tu a is per das. Tam bém é ver da de que,
sen do a MP nº 66 de agos to de 2002, e ten do a lei
dela re sul tan te  –  nº 10.637 – sido da ta da de 30 de
de zem bro, seu con te ú do foi ob ser va do pelo Orça -
men to anu al de 2003, apro va do em de zem bro de
2002. Sen do as sim, a re in tro du ção na nor ma ju rí di ca
em con ti nu a ção da an te ri or – até com be ne fí cio tri bu -
tá rio de me nor im pac to fi nan ce i ro, pois que ago ra as
so ci e da des co o pe ra ti vas não agro pe cuá ri as fo ram
me nos aqui nho a das – tem seus efe i tos fi nan ce i ros
ob ser va dos no or ça men to vi gen te.

Pe los mo ti vos apon ta dos, ma ni fes ta mo-nos
pela ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da
Pro vi só ria nº 101, de 2002.

À ma ni fes ta ção aci ma, este Re la tor acres cen ta
que as fi gu ras de im pro bi da de ad mi nis tra ti va não se
apli cam ao âm bi to de de ci são po lí ti ca do Par la men to.
va len do, in clu si ve, in vo car a imu ni da de de ri va da do
ad. 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral:

Art. 53. Os De pu ta dos e Se na do res
são in vi o lá ve is, ci vil e pe nal men te, por qua -
is quer de suas opi niões, pa la vras e vo tos.

No mé ri to, de vem ser en cam pa das as pa la vras
do ilus tre Re la tor na ou tra Casa, quan do res sal ta o
ines ti má vel ser vi ço à eco no mia na ci o nal pres ta do pe -
las co o pe ra ti vas, no ta da men te as agro pe cuá ri as, que 
são res pon sá ve is por par ce la con si de rá vel de nos sas 
ex por ta ções e pelo cres ci men to da agro in dús tria. E
que é de jus ti ça que a ma i or de so ne ra ção be ne fi cie
ini ci al men te as so ci e da des co o pe ra ti vas agro pe cuá -
ri as,  em bo ra be ne fí ci os des ti na dos às de ma is co o pe -
ra ti vas se jam tam bém opor tu nos e ade qua dos.
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III – Voto

Em face de todo o ex pos to, voto pela apro va ção
in te gral da Me di da Pro vi só ria nº 101, de 30 de de zem -
bro de 2002.

Sala das Ses sões, Efra im Mo ra is, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pa re cer 
é fa vo rá vel à me di da pro vi só ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor, De pu ta do
André de Pa u la, do PFL, e do Re la tor Re vi sor, Se na -
dor Efra im Mo ra is, pelo aten di men to dos pres su pos -
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Apro va dos, pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria e

das emen das, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Vo ta ção da me di da pro vi só ria, sem pre ju í zo das

emen das.
Peço aos Srs. Lí de res que ori en tem suas res -

pec ti vas Ban ca das so bre o pro je to de con ver são e as
duas emen das do Re la tor.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, o Blo co en ca mi nha o voto “sim”; com o Re la tor.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do PMDB en ca mi nha o voto
“sim”; com o Re la tor.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, o PFL vota “sim” à ma té ria e às emen das.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, o PSDB vota com o Re la tor.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, o PDT en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, o PPS vota “sim”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, o Go ver no apóia o pa re cer do
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em vo ta -
ção a Me di da Pro vi só ria nº 101, de 2002, sem pre ju -
í zo das emen das.

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.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 1 a 19,

apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta, de pa re cer
con trá rio.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta das.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº  101,
 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a con tri bu i ção para o
Pro gra ma de Inte gra ção So ci al e de For -
ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli -
co – PIS/PASEP e da con tri bu i ção para
Se gu ri da de So ci al  – COFINS de vi das pe -
las so ci e da des co o pe ra ti vas em ge ral.

O Pre si den te da Re pu bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º As so ci e da des co o pe ra ti vas tam bém po de -
rão ex clu ir da base de cál cu lo da con tri bu i ção para o
PIS/PASFP e da Co fins. sem pre ju í zo do dis pos to no art. 
15 da Me di da Pro vi só ria nº  2.158-35. de 24 de agos to
de 2001, as so bras apu ra das na De mons tra cão do Re -
sul ta do do Exer cí cio. an tes da des ti na ção para a cons ti -
tu i ção do Fun do de Re ser va e do Fun do de Assis tên cia
Téc ni ca, Edu ca ci o nal e So ci al, pre vis tos no art. 28 da
Lei nº  5.764, de 16 de de zem bro de 1971.

§ 1º As so bras lí qui das da des ti na ção para
cons ti tu i ção dos Fun dos re fe ri dos no ca put so men te
se rão com pu ta das na re ce i ta bru ta da ati vi da de ru ral
do co o pe ra do quan do a este cre di ta das, dis tri bu í das
ou ca pi ta li za das pela so ci e da de co o pe ra ti va de pro -
du ção agro pe cuá ri as.

§ 2º Qu an to às de ma is so ci e da des co o pe ra ti -
vas, a ex clu são de que tra ta o ca put fi ca rá li mi ta da
aos va lo res des ti na dos a for ma ção dos Fun dos nele
pre vis tos.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go al can ça os fa tos ge -
ra do res ocor ri dos a par tir da vi gên cia da Me di da Pro -
vi só ria nº 1.858-10, de 26  de ou tu bro de 1999.

Art.  2º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca.

SÃO AS SEGUINTES AS EMENDAS
REJEITADAS:
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Srªs e Srs.
Se na do res, obe de cen do, con for me de ci são fir ma da
por esta Pre si dên cia, a or dem cro no ló gi ca, apre ci a re -
mos o Pro je to de Lei de Con ver são nº 7, de 2003,
Item 3 da pa u ta, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº
103, de 2003.

Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 7, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da 
Pro vi só ria nº 103, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 7, de 2003, que dis -
põe so bre a or ga ni za ção da Pre si dên cia da
Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria 
nº 103, de 2003, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Ze nal do
Cou ti nho (PSDB-PA), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o -
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e às
Emen das nºs 1 a 3, 12, 13, 15 a 19, 21 a
37, 55, 56, 67 e 68, par ci al men te às de nºs
11 e 68, nos ter mos de Pro je to de Lei de
Con ver são que ofe re ce, com duas emen das 
de re da ção, que apre sen ta; pela re je i ção
das Emen das de nºs 4 a 10, 14, 20, 54, 57 e 
58; e pela in cons ti tu ci o na li da de das de nºs
38 a 53, 59 a 66 e 69.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va Ordi ná ria de 13/05/2003,
quan do teve sua de li be ra ção so bres ta da, em vir tu de 
da fal ta de acor do de li de ran ças para apre ci a ção do
Pro je to de Con ver são nº 9, de 2003.

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

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou; 

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca -
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
fo ram apre sen ta das 69 emen das pe ran te a Co mis são 
Mis ta; 

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a -
da na que la Casa no dia 16 de abril. Ao apre ci ar a me -
di da pro vi só ria no úl ti mo dia 16 de abril;

– ao apre ci ar a Me di da Pro vi só ria no úl ti mo dia
16 de abril, o Re la tor apre sen tou duas emen das de
re da ção no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, apro -
va das e con so li da das no tex to do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 7, de 2003, en ca mi nha do a esta Casa; 

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta -
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
dia 2 de abril e o pra zo de 60 dias de vi gên cia, no dia
17 do mes mo mês, ten do sido pror ro ga do por Ato do
Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal; 

– a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 8.

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

Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, Re la tor Re vi sor da ma té ria, a quem
con ce do a pa la vra.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, man ti ve -
mos con ta to com o Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio 
Mer ca dan te, e nos re u ni re mos logo após a ses são
para for mar mos um con sen so a res pe i to des sa ma té -
ria, so bre a qual apre sen ta re mos um re la tó rio ama -
nhã. Te mos al guns pon tos de vis ta, mas gos ta ría mos
de ten tar pro mo ver um en ten di men to com o Lí der do
Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Me di an te pe -
di do fe i to pelo Re la tor da ma té ria, Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros, a ma té ria sai da pa u ta e vol ta rá ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esta Pre si -
dên cia con sul ta se va mos pros se guir, nes te mo men -
to, na apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria nº 104, de
2003, uma vez que tem o mes mo pra zo de ven ci men -
to e a mes ma data de che ga da. 

Se ne nhum Sr. Se na dor se po si ci o nar con tra ri a -
men te...

Com a pa la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM.) –

Estou a fa vor, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Enten den -

do que os Lí de res são a fa vor, pas se mos à apre ci a -
ção da re fe ri da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Item 4:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 104, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 104, de 2003, que re vo ga o art.
374 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de
2002 – Có di go Ci vil (dis põe so bre a com pen -
sa ção de dí vi das fis ca is e pa ra fis ca is), ten do
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Pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Wil son
San ti a go (PMDB–PB), pre li mi nar men te pelo 
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o -
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos
ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são nº
10, de 2003, e con trá rio às Emen das nºs 1 e 
2, apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 13.05.2003,
quan do teve sua de li be ra ção so bres ta da, em vir tu de 
da fal ta de acor do de li de ran ças para a apre ci a ção
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 09, de 2003.

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

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de 6 dias, após a pu bli ca ção
da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União, fo -
ram apre sen ta das 2 emen das pe ran te a Co mis são
Mis ta; 

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 05 de mar ço; 

– no úl ti mo dia 23 de abril, a Câ ma ra dos De pu -
ta dos pre ju di cou o Pro je to de Lei de Con ver são nº 10,
de 2003, apre sen ta do pelo Re la tor, De pu ta do Wil son
San ti a go (PMDB–PB), e as emen das ofe re ci das pe -
ran te a Co mis são Mis ta, apro van do o tex to ori gi nal da 
Me di da Pro vi só ria; 

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta -
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
dia 2 de abril e o de 60 dias de vi gên cia no dia 17 do
mes mo mês, ten do sido pror ro ga do por ato do Pre si -
den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal; 

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 8.

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

Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor Amir
Lan do, Re la tor Re vi sor, a quem con ce do a pa la vra.

PARECER Nº 488, DE 2003-PLENÁRIO

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO – Para pro fe -
rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, a ma té ria en vol ve a re vo ga ção 
do art. 374 da Lei 1.406, de 2002, o novo Có di go Ci vil.

A mo ti va ção des sa re vo ga ção se im põe à vis ta
do que es ti pu la o art. 146, inc. III, alí nea b, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral vi gen te: 

Art. 146. Cabe à lei com ple men tar:

I – ..........................................................

II – ........................................................
III – es ta be le cer nor mas ge ra is em

ma té ri as de le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al -
men te so bre:

a) ...........................................................
b) obri ga ção, lan ça men to, cré di to,

pres cri ção e de ca dên cia tri bu tá ri os; 

c) ..........................................................

Sr. Pre si den te, o Có di go Ci vil, no seu art. 374,
in se re ma té ria ti pi ca men te tri bu tá ria, quan do sa be -
mos que este Có di go rege as re la ções de Di re i to
Pri va do e não de Di re i to Pú bli co, já que o Di re i to Tri -
bu tá rio é, na sua es sên cia, Di re i to Pú bli co. Nes sa
cir cuns tân cia, é pre ci so res sal tar o por quê da ur gên -
cia e re le vân cia des sa ma té ria. Em ver da de, o Có di -
go Ci vil ain da não está em vi gor. E en tran do em vi -
gor ma té ria des sa na tu re za, é pre ci so di zer que tra -
ta de ma té ria tri bu tá ria, quan do es ta be le ce, so bre tu -
do, que o Có di go Ci vil man tém exa ta men te a dis po -
si ção de trans fe rir, es ta be le cer nor mas que per mi -
tam le gis lar so bre ma té ria tri bu tá ria.

É uma ques tão in du vi do sa. Não há como se
con ce ber que o Có di go Ci vil co lo que, no âm bi to ge ral
das obri ga ções do Di re i to Ci vil, ma té ria que ti pi ca -
men te diz res pe i to a nor mas tri bu tá ri as.

É nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, que é pre ci so
di zer que a me di da pro vi só ria se im põe com ce le ri da -
de. Então, a ur gên cia é ma ni fes ta e é re le van te. Se de -
i xar mos as sim, sem uma mo di fi ca ção, po de rá ge rar
di re i tos ad qui ri dos, en tran do em vi gên cia o art. 374
do Có di go Ci vil. 

Nes sas cir cuns tân ci as, de po is a re vo ga ção de -
man da rá ques tões ju di ci a is, em bo ra que, pela in -
cons ti tu ci o na li da de, se ria fá cil uma dis cus são des sa
or dem. Po de ria, in clu si ve, ter sido a ma té ria ve ta da,
mas em ver da de não o foi. É por isso que a me di da
pro vi só ria se im põe e, nes sas cir cuns tân ci as, meu
pa re cer man tém o tex to ori gi ná rio da me di da pro vi só -
ria, o pa re cer vi to ri o so na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

É exa ta men te nes ses ter mos, Sr. Pre si den te,
que en ca mi nho como ad mis si bi li da de, ma ni fes ta a re -
le vân cia e a ur gên cia, so bre tu do a ur gên cia, e so bre -
mo do, tam bém no mé ri to, meu pa re cer é fa vo rá vel ao
tex to ori gi nal da me di da pro vi só ria. Nes te caso, mais
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do que nun ca, es tão pa ten tes to dos os pres su pos tos
da ad mis si bi li da de da me di da pro vi só ria em aná li se.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pa re cer
do no bre Se na dor Amir Lan do, Re la tor Re vi sor, é fa -
vo rá vel à me di da pro vi só ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pela ade qua ção or ça men tá ria da me di da
pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 01,
de 2001, do Con gres so Na ci o nal.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor, De pu ta do
Wil son San ti a go, e do Re la tor Re vi sor, Se na dor Amir
Lan do.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª tem
a pa la vra.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, é le gal fa zer mos essa vo ta ção? Não es ta mos
in frin gin do as nor mas da vo ta ção da me di da pro vi só -
ria? Não es ta mos cri an do um pre ce den te pe ri go so
nes ta Casa ao re a li zar mos essa vo ta ção?

Inda go de V. Exª se é le gal fa zer mos essa vo ta -
ção, onde está es cri to ser le gal.

Na mi nha ava li a ção, não de pen de de acor do. Se 
não ti ver am pa ro re gi men tal, cre io que a Pre si dên cia
tem de de ci dir em fa vor do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O am pa ro
está na pró pria Cons ti tu i ção, que as se gu ra a apre ci a -
ção em caso de re le vân cia e ur gên cia. Esta, aliás, é a
pri me i ra apre ci a ção que te mos de de ci dir.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra ape nas para de i xar cla ro que a
ma té ria é ven ci da. 

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia es cla re ce que está am pa ra da na pró pria
Cons ti tu i ção para de ci dir, nes te mo men to, o en ca mi -
nha men to da vo ta ção.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que con cor dam

com a re le vân cia e ur gên cia que i ram per ma ne cer
sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria,

do pro je to de lei de con ver são e das emen das, 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 a me di da pro vi só ria, apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos.

So li ci to aos Srs. Lí de res que ori en tem as res -
pec ti vas ban ca das.

Com a pa la vra o Lí der Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -

den te, o Blo co en ca mi nha o voto “sim”, com o Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -

la vra o Lí der Re nan Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –

“Sim”, Sr. Pre si den te, é a re co men da ção para a Ban -
ca da do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Lí der José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – “Sim” à
ma té ria e às emen das, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Lí der Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, “sim”, com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Lí der Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Igual men te, com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Lí der Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Lí der Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em vo ta -
ção a me di da pro vi só ria apro va da pela Câ ma ra dos
De pu ta dos.

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.
Pas sa-se à vo ta ção, em glo bo, das emen das

com pa re ce res con trá ri os.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta das.
Apro va da a me di da pro vi só ria, fica pre ju di ca do

o pro je to de lei de con ver são. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 104 ,
DE  9  DE  JANEIRO DE 2003

Re vo ga o art. 374 da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002   – Có di go Ci vil.

O Pre si den te da Re pu bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te me di da pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica re vo ga do o art. 374 da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002  – Có di go Ci vil.

Art.  2º  Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data da sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 9 de ja ne i ro de 2003; 182º da Inde pen -
dên cia e 1 l5º da Re pú bli ca.

SÃO AS SE GUIN TES AS EMEN DAS RE JE I TA DAS:

EMENDA Nº 1

Su pri ma-se a Me di da Pro vi só ria nº 104, de 9 de
ja ne i ro de 2003.

EMENDA Nº 2

Su pri ma-se do tex to da Me di da Pro vi só ria nº
104 de 10 de fe ve re i ro de 2003, o Art.1º.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Ten do em 
vis ta o acor do, man ten do a or dem cro no ló gi ca, esta
Pre si dên cia en ca mi nha o item 5:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 11, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
 Nº 107, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 11, de 2003, que al -
te ra a le gis la ção tri bu tá ria, dis põe so bre par -
ce la men to de dé bi tos jun to à Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral, à Pro cu ra do ria-Ge ral da
Fa zen da Na ci o nal e ao Insti tu to Na ci o nal do 
Se gu ro So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as, pro -
ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 107, de
2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Pro fes -
sor Lu i zi nho (PT-SP), 1º pro nun ci a men to:
pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça -
men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria e as Emen das nºs 3, 15,
25 e 69, nos ter mos de Pro je to de Lei de
Con ver são, e pela re je i ção das Emen das

nºs 1, 2, 4 a 14, 16 a 24, 26 a 68, 70 a 81,
apre sen ta das pe ran te aque la Co mis são; 2º
pro nun ci a men to: re i te ran do a apre sen ta ção
do Pro je to de Lei de Con ver são, com al te ra -
ções que pro mo ve.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 13.05.2003,
quan do teve sua de li be ra ção so bres ta da, em vir tu de 
da fal ta de acor do de li de ran ças para apre ci a ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 9, de 2003.

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

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca -
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
fo ram apre sen ta das 81 emen das pe ran te a Co mis são 
Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço;

– no úl ti mo dia 6, du ran te a apre ci a ção da Me di -
da Pro vi só ria no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
fo ram apre sen ta das duas emen das de re da ção e
des ta ques, apro va dos e con so li da dos no tex to do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 11, de 2003, en ca mi -
nha do a esta Casa;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta -
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
dia 2 de abril e o de ses sen ta dias de vi gên cia no dia
17 do mes mo mês, ten do sido pror ro ga do por Ato do
Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 12.

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

Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te como Re la tor Re vi sor, a quem con ce do a 
pa la vra. 

PARECER Nº 489, DE 2003 – PLENÁRIO

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, an tes de fa zer
uma ex pli ca ção mais di dá ti ca do re la tó rio, eu gos ta ria 
de agra de cer es pe ci al men te a con tri bu i ção que os Lí -
de res de ram nes se pro ces so. É uma ma té ria ex tre -
ma men te com ple xa, que vem de al gum tem po sen do
de ba ti da pelo Con gres so Na ci o nal, bas ta lem brar que 
ela ha via sido vo ta da com ou tras ca rac te rís ti cas no fi -
nal da le gis la tu ra pas sa da. Aca bou sen do ve ta da na
ín te gra pelo go ver no an te ri or, que con tou com o apo io 
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da nos sa equi pe no pe río do de tran si ção, por que não
es ta va, eu di ria, de acor do com os de sa fi os de equi li -
brar a ne ces si da de de re pac tu a ção de em pre sas que
têm dí vi das com o fis co e com a Pre vi dên cia, com a
si tu a ção real que atra ves sa mos em fun ção dos de sa -
fi os fis ca is, por que o País pre ci sa apre sen tar re sul ta -
dos ex pres si vos. Nós es ta mos ca ren tes de re cur sos
pú bli cos, com con tin gen ci a men to, com o su pe rá vit
pri má rio, com a ne ces si da de de res pon sa bi li da de fis -
cal para me lho rar o am bi en te ma cro e co nô mi co, e di -
an te da que le con tex to o pro je to aca bou sen do ve ta -
do.

A Câ ma ra che gou a um acor do bas tan te abran -
gen te, ain da que não con sen su al, e apre sen tou um
pro je to de con ver são al te ran do as pec tos re le van tes.
Por tan to, de for ma mu i to bre ve, que ro dar como lido o
meu re la tó rio, no que se re fe re à dis cri ção do pro je to
que veio da Câ ma ra, por que é de am plo co nhe ci men -
to pú bli co. Entre tan to, que ro des ta car os as pec tos
que fo ram al te ra dos pela ne go ci a ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos e que foi ob je to de re ne go ci a ção no con -
tex to do Se na do Fe de ral.

O pri me i ro item que foi mo di fi ca do na ne go ci a -
ção da Câ ma ra é a re ne go ci a ção da dí vi da. O Go ver -
no ti nha apre sen ta do um pro je to para par ce lar a dí vi -
da do Re fis em até 96 me ses, oito anos. A Câ ma ra
dos De pu ta dos dis cu tiu esse item e con si de rou o pra -
zo exí guo. O Re la tor, De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho –
que fez um ex ce len te tra ba lho nes ta ma té ria –, pror -
ro gou esse pra zo para 180 me ses, ou seja, quin ze
anos. Então, a pri me i ra mu dan ça im por tan te que o
Con gres so Na ci o nal fez por meio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos e que o Se na do Fe de ral está man ten do foi a
am pli a ção do pra zo de 96 me ses para 180 me ses.

Exis te uma se gun da mu dan ça im por tan te. O
Go ver no pro pu nha o aba ti men to de 40% da mul ta das 
em pre sas que ti nham pen dên cia com o Fis co. A Câ -
ma ra dos De pu ta dos pro pôs am pli ar o aba ti men to
para 50% da mul ta re sul tan te do atra so de pa ga men -
to. O Se na do Fe de ral, no nos so re la tó rio, está man -
ten do essa am pli a ção de 40% para 50% da mul ta.

Há uma ter ce i ra mo di fi ca ção im por tan te fe i ta
pela Câ ma ra dos De pu ta dos. A pro pos ta ori gi ná ria do 
Go ver no pro pu nha o pa ga men to pela em pre sa de
20% do to tal do dé bi to no ato de ade são ao pro gra ma. 
Essa exi gên cia foi re ti ra da da en tra da do ato de ade -
são, o que con si de ro cor re to, por que a exi gên cia in vi -
a bi li za va a par ti ci pa ção de mu i tas em pre sas que têm
obri ga ções, que atra ves sam um am bi en te eco nô mi co 
di fí cil, di fi cul da des que vêm já há al gum tem po. Então, 
es ta mos man ten do essa con tri bu i ção que a Câ ma ra
dos De pu ta dos deu ao Re fis.

Uma quar ta mo di fi ca ção im por tan te ocor reu na
taxa dos ju ros das par ce las, ob je to da re pac tu a ção. A
taxa de i xou de ser a Se lic e pas sou a ser a TJLP, que
é uma taxa bem mais mo des ta, que es ti mu la a par ti ci -
pa ção das em pre sas.

Em re la ção a uma ou tra mo di fi ca ção fe i ta pela
Câ ma ra es ta mos pro pon do uma mu dan ça re le van te
no nos so pa re cer. O pro je to ori gi nal do Go ver no es ta -
be le cia par ce las men sa is com li mi te mí ni mo de 3% de 
fa tu ra men to das em pre sas ou o va lor di vi di do por 96
me ses, o que fos se ma i or, sen do que a par ce la men -
sal não po de ria ser in fe ri or a R$5 mil. Ou seja, o pro je -
to ori gi ná rio do Go ver no dava 96 me ses ou 3% do fa -
tu ra men to, com um va lor mí ni mo de R$5 mil. A Câ ma -
ra am pli ou – e nós es ta mos man ten do o pra zo – para
180 me ses. Re du zi mos a taxa de com pro me ti men to
de li mi te do fa tu ra men to para 1,5% (em vez de 3%) e
re du zi mos a par ce la mí ni ma para R$2 mil, e não mais
R$5 mil como es ta va na Câ ma ra.

Ago ra, no re la tó rio do Se na do, es ta mos pro pon -
do duas no vas mu dan ças bas tan te re le van tes. A pri -
me i ra é a se guin te: as em pre sas ca i rão em duas pos -
si bi li da des, ou 180 me ses de pra zo ou 1,5% so bre o
fa tu ra men to, o que for ma i or. O cri té rio é a fa vor do
Fis co.

O Se na dor Re nan Ca lhe i ros, do PMDB, trou xe
uma pro ble má ti ca e uma su ges tão em re la ção a esta
ma té ria, no que foi apo i a do pe los Lí de res Arthur Vir -
gí lio, José Agri pi no, Anto nio Car los Va la da res, Fer -
nan do Be zer ra, en fim to das as Li de ran ças par ti ci pa -
ram ati va men te da ne go ci a ção. As em pre sas que ca -
íam no cri té rio de fa tu ra men to de 1,5% po de ri am ser
obri ga das a pa gar a dí vi da em um pra zo mu i to exí guo. 
Ha via duas op ções: al gu mas par ce la ri am em 180 me -
ses e as ou tras se ri am com pro me ti das com um pe río -
do mu i to pe que no. O Se na dor José Agri pi no trou xe o
exem plo con cre to de uma em pre sa que de ve ria pa gar 
a dí vi da em 10 me ses e se ria mu i to pre ju di ca da em
re la ção a esse cri té rio.

Nes se caso, ne go ci a mos com o Go ver no, com a 
Re ce i ta, e es ta mos pro pon do para as em pre sas que
ca í rem na con di ção de 1,5% do fa tu ra men to o pra zo
mí ni mo de 120 me ses. Con ce de mos esse pra zo às
em pre sas que se en con tram nes sa si tu a ção, pror ro -
gan do a pos si bi li da de de pac tu a ção da dí vi da e com
isso eli mi nan do aque la res tri ção que es ta va no pro je -
to ori un do da Câ ma ra.

Ou tro as pec to de ta lha da men te dis cu ti do e bas -
tan te re le van te é que o Go ver no anun ci ou que ape -
nas re ne go ci a ria a dí vi da acu mu la da até o mês de de -
zem bro de 2002 – não ne go ci a ria o ano de 2003 –,
por que quan do co me ça mos a dis cu tir Re fis, re pac tu -
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a ção de dí vi da, mu i tas em pre sas opor tu nis ti ca men te
pa ram de pa gar para usu fru ir dos be ne fí ci os que se -
rão apre sen ta dos.

É mu i to ruim para as fi nan ças pú bli cas que esse 
tipo de pro ce di men to se man te nha no País. Con se -
qüen te men te, pre ci sa mos re sol ver esse pro ble ma.
Por um lon go pe río do da his tó ria do Bra sil, o atu al Go -
ver no não pre ten de vol tar a tra tar des ta ma té ria. Po -
rém, essa si tu a ção está ocor ren do ago ra. Algu mas
em pre sas não es tão re co lhen do os tri bu tos para ten -
tar se be ne fi ci ar. Tal mo ti va ção opor tu nis ta não pode
ser aten di da por esta Casa. 

Como a Re ce i ta anun ci ou que não re pac tu a ria
dí vi da de até de zem bro de 2002 em fe ve re i ro – o Se -
cre tá rio da Re ce i ta anun ci ou que não ne go ci a ria dí vi -
das de de zem bro para cá –, es ta mos pror ro gan do o
pra zo até fe ve re i ro, por que foi quan do foi di vul ga do o
anún cio de que a Re ce i ta Fe de ral não re pac tu a ria.
Por tan to, aque les que de i xa ram de pa gar a par tir de
mar ço não te rão o be ne fí cio dos 180 me ses ou do
1,5% so bre o fa tu ra men to em 120 me ses. Esten de -
mos para fe ve re i ro – ou tra mo di fi ca ção subs tan ci al fe -
i ta pelo Se na do.

E há uma ou tra mu dan ça re le van te. A Câ ma ra
dos De pu ta dos in tro du ziu um me ca nis mo de sus pen -
são, no Ato de Ade são, dos pro ces sos ju di ci a is con tra 
em pre sas que des con ta ram a con tri bu i ção pre vi den -
ciá ria dos tra ba lha do res e não re pas sa ram ao Fis co e 
ao INSS. Ou seja, o em pre sá rio des con ta do sa lá rio
do tra ba lha dor a con tri bu i ção pre vi den ciá ria, o FGTS
e ou tros tri bu tos, mas não re co lhe. Esse fato con fi gu -
ra cri me pre vis to no Có di go Pe nal. Ima gi nem V. Exªs
que tra ba lha do res de em pre sas que pe di ram fa lên cia
ti ve ram des con ta do do seu sa lá rio o va lor da con tri bu -
i ção pre vi den ciá ria. Pen sa vam que es ta va re co lhi do
jun to à Pre vi dên cia So ci al e quan do che ga ram ao fi -
nal do seu tem po ve ri fi ca ram que isso sim ples men te
não ocor reu. Per de ram, as sim, tem po de apo sen ta do -
ria. O mes mo ocor re em re la ção ao FGTS. No mo -
men to mais de li ca do da vida des ses tra ba lha do res,
quan do a em pre sa que bra e são de mi ti dos, per ce bem 
que não foi re co lhi do seu FGTS. E sua fa mí lia não re -
ce be essa pou pan ça com pul só ria para pro te gê-lo.

A Câ ma ra con si de rou que essa pre ten são de
pu ni ção de ve ria ser re ti ra da do ato de ade são. O ar -
gu men to fun da men tal uti li za do pela Câ ma ra é que,
ao con fes sar o dé bi to – e esse é um ar gu men to re le -
van te – o em pre sá rio es ta ria sen do in se ri do no Có di -
go Pe nal. Então, não ace i tei a con di ção que a Câ ma ra 
dos De pu ta dos im pôs, por que na re a li da de em me di -
da pro vi só ria não se pode tra tar de al te ra ções do Có -
di go Pe nal, em bo ra a Me di da Pro vi só ria nº 32 exi ja

essa con di ção, o que não po de ria ter sido fe i to. Esta -
mos fa lan do da sus pen são dos pro ces sos ju di ci a is no 
ato de ade são, des de que an tes do re ce bi men to da
de nún cia cri mi nal. Ou seja, se ele hon rar a dí vi da que
ti nha, sem que te nha sido aci o na do ju di ci al men te, é
evi den te que não pode ser pu ni do. O que não po de -
mos fa zer é, di an te de um pro ces so ju di ci al, por me di -
da pro vi só ria, re ti rar mos a pre ten são pu ni ti va que ti -
nha sido de fi ni da pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Então, 
es ta mos mo di fi can do o tex to da que la Casa nes se as -
pec to. Não de ve ría mos ca mi nhar nes sa di re ção. Essa 
foi a in ter pre ta ção do Re la tor e cre io que foi a sen si bi -
li da de dos Lí de res da Casa nes ta ma té ria.

A Câ ma ra dos De pu ta dos in tro du ziu ou tra mo di -
fi ca ção, que é o par ce la men to em 120 ve zes dos dé -
bi tos dos Esta dos e mu ni cí pi os de par ce las cor ri gi das 
pela Se lic re la ti vas ao Pa sep. A par ce la não po de rá
ser in fe ri or a R$2.000. Então, es ta mos in tro du zin do
para o ente pú bli co (Esta dos e mu ni cí pi os) tam bém a
pos si bi li da de de re pac tu a ção de dí vi das do Pa sep.
Essa é uma con tri bu i ção do Po der Le gis la ti vo ao pro -
ces so. 

Uma ou tra mu dan ça que a Câ ma ra dos De pu ta -
dos in tro du ziu e es ta mos mo di fi can do no va men te é a
que au to ri za a emis são pelo Po der Exe cu ti vo de tí tu -
los da dí vi da pú bli ca so bre a car te i ra de “re ce bí ve is”
do Re fis. Ou seja, in tro du zi ram a pos si bi li da de da se -
cu ri ti za ção do Re fis. O Go ver no é to tal men te fa vo rá -
vel à tese, mas não à for ma do tex to apro va do na Câ -
ma ra, por que eles pro pu nham que o cál cu lo da se cu -
ri ti za ção fos se fe i to pela mé dia, mas não é pos sí vel
cal cu lar a se cu ri ti za ção pela mé dia. A se gun da pre o -
cu pa ção é que es ses tí tu los se cu ri ti za dos não se jam
apro pri a dos pelo sis te ma fi nan ce i ro, para de po is se
be ne fi ci a rem de um ágio e pre ju di ca rem as em pre sas 
in te res sa das nes se pro ces so. Então, es ta mos pro -
pon do que a Re ce i ta Fe de ral re gu la men te a se cu ri ti -
za ção, para ga ran tir a pul ve ri za ção dos tí tu los e para
per mi tir que o cál cu lo seja fe i to con for me os da dos re -
al men te exis ten tes no âm bi to da Re ce i ta, que é um
cál cu lo ma te má ti co mais so fis ti ca do, po rém igual -
men te ne ces sá rio e jus to.

O ou tro ar ti go diz res pe i to ao Sim ples. A Câ ma -
ra am pli ou o Sim ples para as cre ches, as pré-es co las, 
as es co las de en si no fun da men tal, as agên ci as lo té ri -
cas, as fran qui as dos Cor re i os, in clu in do as cor re to -
ras de se gu ro e os es cri tó ri os de con ta bi li da de.

Esta mos pro pon do, no caso das lo té ri cas e fran -
qui as dos Cor re i os, que elas ado tem o Sim ples 2 e
que, à me di da que apro var mos a Re for ma da Pre vi -
dên cia So ci al, elas pos sam ser in cor po ra das ao Sim -
ples 1. Mas es ta mos re ti ran do do tex to as cor re to ras
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de se gu ro e os es cri tó ri os de con ta bi li da de. Qual é a
ra zão fun da men tal? É que va mos abrir um ca mi nho
para que to dos os pro fis si o na is li be ra is pos sam se
trans for mar em pes so as ju rí di cas e con ta bi li zar como
Sim ples, o que não é o es pí ri to da lei. A lei foi fe i ta
para des bu ro cra ti zar, sim pli fi car e fa vo re cer as em -
pre sas pres ta do ras de ser vi ço, as em pre sas que pro -
du zem, para des bu ro cra ti zar a vida, sim pli fi car e ra ci -
o na li zar o sis te ma, e não para es ti mu lar a for ma ção
ar ti fi ci al de pes so as ju rí di cas nes sas con di ções.
Então, em fun ção des sa si tu a ção, para não abrir essa 
pre ce dên cia, es ta mos man ten do aqui lo que foi pac tu -
a do e acor da do com o Go ver no no âm bi to da Câ ma -
ra, com es sas res tri ções.

Um ou tro ele men to diz res pe i to ao sis te ma fi -
nan ce i ro. Peço a aten ção do Ple ná rio.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me um apar te, an tes de V. Exª en trar na
ques tão do sis te ma fi nan ce i ro?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Pois não!

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Um
bre ve apar te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Sr. Se na -
dor, in fe liz men te, o Re gi men to não per mi te apar tes
no mo men to em que o Re la tor está pro fe rin do o seu
pa re cer. Na dis cus são, com cer te za ab so lu ta!

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Da re mos ao fi nal, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O sis te ma fi nan ce i ro, como to dos sa bem, tem
ins tru men tos so fis ti ca dos de pla ne ja men to fis cal, e
te mos tido me ca nis mos mu i to po de ro sos de eli são e
de eva são fis cal do sis te ma fi nan ce i ro, que é o sis te -
ma com as ma i o res ta xas de ren ta bi li da de, com os
ma i o res ga nhos re la ti vos na eco no mia.

No caso es pe cí fi co do PIS e da Co fins, há uma
re du ção da base de cál cu lo, es pe ci al men te com pre -
ten sas per das, com tí tu los de ren da fixa e va riá vel e
com ou tros ati vos fi nan ce i ros e de mer ca do ri as. Os
ban cos mon tam ope ra ções con tá be is com a cons ti tu i -
ção de um fun do cujo pro pri e tá rio, às ve zes, é o pró -
prio aci o nis ta do ban co. Há a ren ta bi li da de da ope ra -
ção. A ins ti tu i ção fi nan ce i ra apre sen ta uma pre ten sa
per da da que la ope ra ção com tí tu lo de ren da fixa va -
riá vel ou qual quer ou tra apli ca ção fi nan ce i ra. Re -
trai-se a base de cál cu lo da ar re ca da ção e, com isso,
eles aca bam ar re ca dan do 1,08% da Co fins, en quan to 
que os de ma is se to res e ser vi ços re co lhem 1,65%.
Então, é com ple ta men te in sus ten tá vel essa si tu a ção
tri bu tá ria do sis te ma fi nan ce i ro, que – que ro re a fir mar
– é o se tor com as ma i o res ta xas de ren ta bi li da de.

O Go ver no ha via pro pos to, ini ci al men te, um me -
ca nis mo que con sis tia sim ples men te em re ti rar da
base de cál cu lo as per das. O pro ble ma é que, ao fa zer 
isto – te nho pa re cer, por es cri to, da Re ce i ta Fe de ral
ex pli can do o tema e ace i tan do a ar gu men ta ção apre -
sen ta da no âm bi to do de ba te, e ele está dis po ní vel
para qual quer Se na dor in te res sa do –, se re ti rar mos
as per das, to das as ope ra ções de hed ge e ou tras
ope ra ções si mi la res de in ter me di a ção fi nan ce i ra se -
rão pe na li za das de for ma in de vi da, pre ju di can do o
pa pel do sis te ma fi nan ce i ro na in ter me di a ção.

Até o iní cio da re for ma tri bu tá ria, a Re ce i ta con -
clu i rá os es tu dos e pro po rá uma for ma de am pli ar a
base de cál cu lo do PIS e da Co fins para o sis te ma fi -
nan ce i ro sem pu nir ope ra ções de hed ge e ou tras
ope ra ções de in ter me di a ção, to das des cri tas no pa re -
cer da Re ce i ta e ex tre ma men te im por tan tes para a
eco no mia, es pe ci al men te em pe río do de ins ta bi li da -
de.

Por essa ra zão, tem po ra ri a men te, ele va ría mos
a con tri bu i ção da Co fins de 3% para 4%, a fim de que
os ban cos re co lham um vo lu me de re cur sos se me -
lhan te ao que os de ma is se to res de ser vi ços pos su -
em atu al men te na eco no mia, que é a alí quo ta que eu
ha via anun ci a do an te ri or men te.

Por tan to, es ta mos pro pon do man ter o tex to da
Câ ma ra dos De pu ta dos nes ta ques tão, pois não é
pos sí vel am pli ar a base de cál cu lo sem pre ju di car as
ope ra ções de hed ge no mo men to. Pre ci sa mos de
uma le gis la ção mais so fis ti ca da e de uma aná li se,
que não está con clu si va, pe las au di to ri as que a Re ce -
i ta vem re a li zan do, mas que es ta rá pron ta nos pró xi -
mos me ses e será apre sen ta da por nós a esta Casa,
a fim de vol tar mos a tra tar da ma té ria no âm bi to da re -
for ma tri bu tá ria.

Com re la ção ao art. 22, cre io que será ob je to de
im por tan te de ba te nes ta Casa. Por tan to, de i xa rei
para co lo car meus ar gu men tos de mé ri to por oca sião
do de ba te, de for ma mais con sis ten te. Mas eu gos ta -
ria de co lo car o prin cí pio bá si co nes te mo men to.

Tra ta-se do au men to de 12% para 32% da re ce i -
ta bru ta para a base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al
so bre o lu cro lí qui do das em pre sas pres ta do ras de
ser vi ços, fac to ring, ad mi nis tra do ras de imó ve is e
em pre sas de in ter me di a ção e ne gó ci os. Não se tra ta
de au men to de alí quo ta de im pos tos, mas de am pli a -
ção da base de cál cu lo para in ci dên cia da con tri bu i -
ção. Por quê? Vou apre sen tar os da dos no mo men to
opor tu no. Nós te mos, hoje, uma pro fun da in jus ti ça no
sis te ma tri bu tá rio. Um tra ba lha dor con tra ta do com
car te i ra as si na da numa em pre sa re co lhe na fon te
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27,5% de Impos to de Ren da. Mes mo que ele seja um
as sa la ri a do de alta ren da com li vro-ca i xa, ele con ti -
nua ten do que pa gar os seus im pos tos num vo lu me
mu i to pró xi mo à alí quo ta do Impos to de Ren da. Qu an -
do ele se trans for ma numa pes soa ju rí di ca e opta pelo 
lu cro pre su mi do, ele pas sa a re co lher qua se a me ta -
de do que o as sa la ri a do com car te i ra as si na da re co -
lhe. Re pi to: é qua se a me ta de do que o as sa la ri a do
com car te i ra as si na da re co lhe. Per gun to: é jus to pe -
na li zar mos os tra ba lha do res, que são tri bu ta dos na
fon te, para es ti mu lar, ar ti fi ci al men te, a cons ti tu i ção de 
mi cro em pre sas e a op ção pelo lu cro pre su mi do, com
o con se qüen te não re co lhi men to dos im pos tos no
per cen tu al que os de ma is as sa la ri a dos de alta ren da
são obri ga dos a pa gar? 

Por tan to, ao au men tar a base de cál cu lo do lu -
cro pre su mi do – e ain da não che ga mos a isso –, es ta -
mos bus can do uma iso no mia en tre o tra ba lha dor au -
tô no mo, o tra ba lha dor as sa la ri a do e aque le que cons -
ti tu iu a mi cro em pre sa. Alguns di rão: “Mas, ao am pli ar
a base de cál cu lo, vo cês es tão au men tan do a re ce i ta
do lu cro pre su mi do e pre ju di can do em pre sas que es -
tão no mer ca do”. Ora, para es sas em pre sas es ta mos
dan do a se guin te op ção, que a lei per mi te: apre sen tar 
a sua con ta bi li da de pelo lu cro real. Pelo lu cro real, ela
vai pa gar aqui lo que é efe ti va men te de vi do. E aqui no
tex to do Se na do es ta mos fa zen do uma cor re ção im -
por tan te: como o pa ga men to é tri mes tral e a le gis la -
ção já dava 90 dias para a in ci dên cia des se me ca nis -
mo, es ta mos per mi tin do, de for ma tex tu al, no novo
pa re cer do Se na do, o di re i to à op ção pelo lu cro real.
Por tan to, a em pre sa vai pa gar aqui lo que efe ti va men -
te ge rou de lu cro; ela pode pa gar aqui lo que, de fato,
teve de re tor no, o que é jus to e cor re to, que é o lu cro
que ela vai de cla rar, por que ela é obri ga da a con ta bi li -
zar to dos os seus ne gó ci os, por que é uma lei co mer -
ci al, não é nem uma lei de im pos to. Por tan to, não ne -
ces sa ri a men te ha ve rá au men to de tri bu tos; não ne -
ces sa ri a men te ha ve rá au men to de car ga para as em -
pre sas que es tão no mer ca do. O que es ta mos fe chan -
do é uma bre cha de eli são fis cal que está cri an do
uma dis tor ção mons tru o sa, in jus ti fi ca da, en tre quem
tra ba lha com car te i ra e que sem pre foi tri bu ta do na
fon te, por que não tem op ção, e aque les que es tão se
trans for man do, ar ti fi ci al men te, em pes soa ju rí di ca,
por que a nos sa le gis la ção, que pre ci sa ser re for ma da 
de for ma ca bal – e es pe ro que pos sa mos fa zer isso
na re for ma tri bu tá ria –, per mi te essa si tu a ção. Mas
não há au men to de car ga para a em pre sa, por que ela
pode op tar pelo lu cro real.

As co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as e de ele tri fi ca -
ção ru ral po de rão ex clu ir os cus tos da base de cál cu lo 

para pa ga men to do PIS e da Co fins. Esta mos man -
ten do essa con tri bu i ção da Câ ma ra, que é ab so lu ta -
men te jus ta, e ti ran do o me ca nis mo que pro pu nha re -
tro a gir nes se as pec to.

Qu e ro ain da le van tar al gu mas ino va ções que fi -
ze mos.

O art. 26 tra ta va de pror ro gar con ces sões. E
hou ve uma dis cus são  que di ria trans pa ren te e im por -
tan te  por par te do Se na dor Tas so Je re is sa ti e do Se -
na dor Arthur Vir gí lio, em que des ta ca ram para o Re la -
tor a ma té ria de re no va ção de con ces são, que era es -
tra nha à ma té ria que es tá va mos tra tan do. Esse item
ha via sido apro va do na MP nº 66 e foi apro va do em
acor do na Câ ma ra dos De pu ta dos. Ba si ca men te, diz
res pe i to a por tos se cos, cu jos pe río dos de con ces são 
es tão ven cen do. São con ces sões do in te ri or, por que
as li ci ta ções fe i tas nas ca pi ta is e as no vas li ci ta ções
são por pra zo in de ter mi na do ou por 25 anos mais 25
anos. E a Câ ma ra es ta va pror ro gan do, de for ma com -
pul só ria, es sas con ces sões para os por tos al fan de -
gá ri os. Como não é ma té ria pró pria des ta na tu re za,
es tou re ti ran do esse ar ti go do meu re la tó rio e per mi -
tin do que apro fun de mos a dis cus são do tema em ou -
tra opor tu ni da de, com trans pa rên cia, com pro fun di -
da de, com li su ra, por que pror ro gar con ces são, sem
que seja fe i ta de for ma cri te ri o sa e fun da men ta da ju ri -
di ca men te, não é um bom ca mi nho para a de mo cra -
cia, não é um bom ca mi nho para a pres ta ção de ser vi -
ço. Por tan to, es tou sim ples men te re ti ran do esse ar ti -
go do tex to que es ta mos apre sen tan do. Tra ta-se,
pois, de uma emen da su pres si va.

Inclu í mos dois itens ex tre ma men te re le van tes
apre sen ta dos pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros e pelo
Se na dor Ro me ro Jucá. Um é o item da su cum bên cia,
des ta ca do pelo PMDB, por que o ci da dão, ao re ti rar a
ação em que ti nha o pre ten so di re i to na Jus ti ça, aca -
ba ria ten do que pa gar uma mul ta em que era pre ju di -
ca do  o que di fi cul ta ria a ade são ao pro gra ma. Na le -
gis la ção an te ri or, isso ti nha sido re du zi do para 1%. A
Câ ma ra não ti nha tra ta do des se as sun to. O Se na do
está in cor po ran do esse avan ço, do meu pon to de vis -
ta, jus to e le gí ti mo, de uma mul ta de 1% ape nas,
como era na le gis la ção an te ri or. Nem a Câ ma ra nem
o Go ver no ti nham se dado con ta dis so. Cre io que é
cor re to, foi um aler ta bas tan te re le van te que está con -
tem pla do.

Ou tro item que in cor po ra mos é a ques tão das
mi cro e pe que nas em pre sas que es tão no Esta tu to da 
Mi cro e Pe que na Empre sa, mas não têm a op ção do
Sim ples, por que, quan do a em pre sa está no Sim ples,
ela não vai pa gar 1,5% do fa tu ra men to; ela vai re co -
lher 0,3% do fa tu ra men to, e a pres ta ção mí ni ma não é 
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de R$2.000,00, mas ape nas de R$50,00. Ora, as em -
pre sas que são mi cro, mas não es tão no Sim ples, ca -
íam na alí quo ta de 1,5%! Então, o aler ta fe i tos pe los
Se na do res Re nan Ca lhe i ros, Ro me ro Jucá e Ney Su -
as su na é ab so lu ta men te le gí ti mo e ne ces sá rio. A Câ -
ma ra não ti nha se dado con ta, ou seja, as em pre sas
que es tão den tro do li mi te de fa tu ra men to do Esta tu to
da Mi cro e Pe que na Empre sa têm que ter, para re pac -
tu a ção da dí vi da, as mes mas con di ções das em pre -
sas que es tão no Sim ples, ain da que não te nham esta 
op ção, por se rem em pre sas de na tu re za dis tin ta.
Então, é mais uma con tri bu i ção que eu que ria aqui re -
gis trar, pois me pa re ce bas tan te opor tu na.

Por úl ti mo, a Câ ma ra fez um acor do do qual o
Go ver no do Ama zo nas par ti ci pou de for ma ati va e
que foi tra zi do pe los Lí de res Arthur Vir gí lio, Jef fer son
Pé res e Gil ber to Mes tri nho. Tra ta-se de um be ne fí cio
que ti nha sido con ce di do ao res to do País, mas que
não con tem pla va as em pre sas ins ta la das na Zona
Fran ca de Ma na us. Ten do em vis ta que o ob je ti vo é
es ti mu lar os in ves ti men tos na Re gião Ama zô ni ca, so -
bre tu do na Zona Fran ca, e já que hoje são três os se -
to res bá si cos – duas ro das, plás ti co e ele tro e le trô ni -
cos –, e os in ves ti men tos fo ram mu i to res tri tos, que
se jam ex ten si vos às ope ra ções de in su mos in tra
Zona Fran ca os mes mos be ne fí ci os da dos às ou tras
em pre sas no País, no que tan ge ao PIS e à Co fins. A
emen da é ab so lu ta men te jus ti fi ca da, cor re ta, ti nha
sido ne go ci a da, mas o tex to não es ta va pre ci so quan -
do veio da Câ ma ra dos De pu ta dos. Esta mos, por tan -
to, in cor po ran do essa emen da, con tem plan do mais
essa ex pec ta ti va.

Eu que ria con clu ir o pa re cer com a ta re fa in gra ta 
de ler o re la tó rio, para que seja re gis tra do nos Ana is
do Se na do. No caso de re la tó rio, pa re ce-me que não
é per mi ti do dá-lo como lido. É me lhor eu ler to das as
emen das su pres si vas, os de ta lhes e fa zer o ri tu al ofi -
ci al. Entre tan to, as ex pli ca ções subs tan ti vas são es -
sas que ofe re ci. Fa lei das mu dan ças fe i tas pelo Se na -
do, que acre di to me lho ram mu i to o pro je to, con for me
os prin cí pi os de trans pa rên cia e cor re ção. Pro cu ra -
mos es ti mu lar a ade são das em pre sas e, ao mes mo
tem po, pre ser var o in te res se pú bli co, ou seja, evi ta -
mos fa zer uma le gis la ção que es ti mu las se as em pre -
sas a, no fu tu ro, de i xa rem de re co lher os tri bu tos.
Este é o li mi te que te mos de im por: não po de mos fa -
zer nun ca uma le gis la ção mais bran da do que no pas -
sa do. As em pre sas e as pes so as têm de sa ber que
pre ci sam pa gar e hon rar suas obri ga ções e que esse
é o me lhor ca mi nho.

Por tan to, ago ra con clu i rei a aná li se do pro je to.
Já ex pli quei de ta lha da men te o re la tó rio ori un do da

Câ ma ra e cre io que não é ne ces sá rio re pri sá-lo. Eu
que ria ago ra sim ples men te ler o voto. Tam bém pu la -
rei o re la tó rio, que da rei como lido, Sr. Pre si den te,
para que pos sa mos abrir o de ba te.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem V. Exª
a pa la vra pela or dem, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, acha mos per fe i ta men te dis -
pen sá vel a le i tu ra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – No re la tó rio, faço to das as emen das su pres si -
vas, e está dis po ní vel. Como é mu i to lon go...

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esta Pre si -
dên cia ape nas en dos sa a po si ção que o Ple ná rio to -
mar.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Cre io que, se fi zer mos o de ba te de mé ri to, ga -
nha re mos nós e ga nha rá o Bra sil. E é evi den te que o
tex to do Re la tor será o re sul ta do do que foi aqui afir -
ma do, es tan do dis po ní vel para qual quer ou tro Se na -
dor.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª con -
ce de-me um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Pois não, Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Pe dro Si mon, in fe liz men te não são per mi ti dos apar -
tes no mo men to da apre sen ta ção do pa re cer. No en -
tan to, em se gui da, quan do co me çar mos a dis cus são
da ma té ria, V. Exª terá opor tu ni da de para in ter pe lar o
Re la tor.

Com a pa la vra ao Lí der Alo i zio Mer ca dan te,
para con clu ir seu pa re cer, evi tan do-se um pre ce den te 
re gi men tal.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Dado que há acor do, re gis tro, nos Ana is, a aná -
li se de todo o pa re cer, que jus ti fi quei aqui de for ma
ob je ti va, e do voto, que tra ta de to das as su pres sões,
mu dan ças for ma is, emen das adi ti vas e su pres si vas.

Inde pen den te men te do re sul ta do, sin to-me gra -
ti fi ca do por ter sido Re la tor da ma té ria. As pes so as,
de to das as or dens, não fo ram pe que nas. Os gran des
in te res ses des te País são po de ro sos, or ga ni za dos e
efi ci en tes ao de fen der suas pre ten sões. E é le gí ti mo
que o fa çam. No en tan to, esta Casa tem que ser me di -
a do ra, tem que sa ber di zer “não”. Mu i tas ve zes, ao fa -
zer uma con ces são a um po de ro so in te res se, es ta -
mos pre ju di can do a ma i o ria do povo, que nem pos si -
bi li da de de de cla rar im pos to de ren da tem, mu i to me -
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nos de ter car te i ra de tra ba lho as si na da, quan to mais
de mon tar um ne gó cio na eco no mia for mal. Boa par te 
dos tra ba lha do res des te País atua na eco no mia in for -
mal, que se quer é ob je to de uma dis cus são des ta na -
tu re za.

Então, como o Te sou ro, as fi nan ças pú bli cas
são a pos si bi li da de de efe ti va ção das po lí ti cas so ci a -
is, dos in ves ti men tos, en fim, da me lho ria da qua li da -
de de vida, te mos que es ti mu lar as em pre sas a fi ca -
rem qui tes em um am bi en te ma cro e co nô mi co tão ad -
ver so quan to o dos úl ti mos anos. Tudo isso den tro de
prin cí pi os, den tro de va lo res de in te res se pú bli co
trans pa ren tes, cor re tos, jus tos, para que haja mais
jus ti ça, mais iso no mia e para que pos sa mos aper fe i -
ço ar o sis te ma tri bu tá rio.

Sr. Pre si den te, este re la tó rio só foi pos sí vel por -
que foi es cri to por mu i tas mãos: pe los Lí de res que
men ci o nei, por vá ri os Se na do res como Hé lio Cos ta,
Fer nan do Be zer ra, Sér gio Gu er ra, Tião Vi a na, Ro ber -
to Sa tur ni no e tan tos ou tros, es pe ci al men te os Lí de -
res. To dos se de bru ça ram so bre a ma té ria, dis cu tin -
do-a para po der mos che gar a este re la tó rio. Por tan to,
qual quer que seja a de ci são, sin to-me ex tre ma men te
hon ra do de ter po di do re la tar, com tan ta se ri e da de,
trans pa rên cia e li su ra, tema tão po lê mi co e de tan to
in te res se como este da re pac tu a ção da dí vi da.

Qu e ria agra de cer a con tri bu i ção ge ne ro sa in clu -
si ve dos par ti dos de opo si ção, que aju da ram de ci si -
va men te na fe i tu ra des te re la tó rio. Agra de ço so bre tu -
do à ban ca da do PMDB, que mos tra que essa ali an ça
per mi te um sal to de qua li da de na vida pú bli ca. E
aque le es pí ri to de bus car a cons tru ção, no mé ri to,
das de ci sões que têm pre va le ci do nes ta Casa foi uma 
li ção que co me ça mos na tran si ção pac tu a da e que
es pe ro pre va le ça em to das as ma té ri as. Te nho cer te -
za de que este é mais um mo men to nes se sal to de
qua li da de que o Se na do tem dado no de ba te so bre
po lí ti ca pú bli ca no Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Lí der Alo i -

zio Mer ca dan te, a Pre si dên cia pede a V. Exª que en -
tre gue à Mesa o seu re la tó rio, para que pos sa mos re -
pro du zi-lo e de i xá-lo à dis po si ção das SRA.s e dos
Srs. Se na do res.

É o se guin te o re la tó rio:

I – Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Alo í zo Mer ca dan te
Tra ta-se de de li be rar, em ca rá ter de re vi são, so -

bre o Pro je to de Lei de Con ver são nº 11, de 2003
(PLV-11/2003), apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta -
dos no pro ces so de apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria
nº 107 (MPV -107/2003), re fe ren ci a da na emen ta.

Ori gi nal men te, a MPV– 107/2003 com pu nha-se
de dois ar ti gos (além do re la ti vo à cláu su la de vi gên -
cia) e ti nha a fi na li da de, con for me a Expo si ção de Mo -
ti vos que a acom pa nhou, de in tro du zir pe que nas cor -
re ções na Lei nº 10.637, de 30 de de zem bro de 2002,
jul ga das ne ces sá ri as pelo Se nhor Mi nis tro da Fa zen -
da para re com por ma té ria atin gi da por ve tos apos tos
na Lei de Con ver são da Me di da Pro vi só ria nº 66, de
2002. Essa ma té ria diz res pe i to à não-cu mu la ti vi da de 
do PIS/PASEP e está, no PLV-11/2003, com al te ra -
ções, cons tan do do art. 25.

O ou tro as sun to da MPV-107/2003 ori gi nal, e
que fi gu ra ago ra no art. 23 do PLV-11/2003, pos si bi li -
ta va que os só ci os de em pre sas en qua dra das no sim -
ples pos sam ser, si mul ta ne a men te, só ci os de co o pe -
ra ti vas de cré di to.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, em re la ção à MPV
ori gi nal, o PLV foi acres cen ta do de di ver sas ou tras
ma té ri as, fru to da ne go ci a ção po lí ti ca, res tan do com -
pos to de vin te e nove ar ti gos, como a se guir se re su -
me.

Os arts. 1º a 4º dis põem so bre a ins ti tu i ção de
par ce la men to de dé bi tos com ven ci men to até 31 de
de zem bro de 2002, cons ti tu í dos ou não, aju i za dos ou
não, ain da que ob je to de par ce la men to an te ri or, jun to
à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral (SRF) e à Pro cu ra do -
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, em até cen to e oi ten ta 
me ses. O re que ri men to deve ser apre sen ta do até o fi -
nal do se gun do mês da pu bli ca ção da lei.

Tais dé bi tos, que de vem ser ir re tra tá vel e ir re vo ga -
vel men te con fes sa dos, se rão con so li da dos e di vi di dos
em par ce las não in fe ri o res a um per cen tu al do fa tu ra -
men to ou a de ter mi na do va lor, pa râ me tros es ses va riá -
ve is con for me se tra te de pes soa ju rí di ca como gê ne ro,
ou op tan te do sim ples mi cro em pre sa ou em pre sa de
pe que no por te, ou ain da pes soa fí si ca.

Na con so li da ção do dé bi to, as mul tas se rão re -
du zi das em cin qüen ta por cen to (além de re du ção ex -
tra cal cu la da em ra zão do pa ga men to à vis ta do dé bi -
to), e às par ce las se rão acres ci dos ju ros cor res pon -
den te à va ri a ção da Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo
(TJLP). 

A op ção pelo par ce la men to re fe ri do ex clui e eli -
mi na qual quer ou tro, cujo sal do po de rá in te grar a con -
so li da ção de dé bi tos; em re la ção ao Re fis, fica a cri té -
rio do con tri bu in te a ele ade ren te op tar pela sua subs -
ti tu i ção pela nova mo da li da de.

Os dé bi tos em con tra di tó rio ad mi nis tra ti vo ou ju -
di ci al so men te po de rão in te grar a con so li da ção se fo -
rem ob je to de ex pres sa e ir re tra tá vel re nún cia a re cur -
sos e a qual quer ale ga ção de di re i to a eles re la ti vos.
O par ce la men to se re ge rá pela Lei nº 10.522, de 2002 
(ins ti tui o CADIN–Ca das tro Infor ma ti vo dos cré di tos
não qui ta dos de ór gãos e en ti da des fe de ra is e dá ou -
tras pro vi dên ci as) e não se rão exi gi das ga ran ti as, em -
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bo ra se jam man ti das as ga ran ti as exi gi das em ou tras
mo da li da des de par ce la men to ou de exe cu ção fis cal
cu jos sal dos te nham in te gra do a con so li da ção dos
dé bi tos.

No art. 5º é ins ti tu í do par ce la men to em mol des se -
me lhan tes quan to a nú me ro de par ce las, ga ran ti as, ju -
ros e re du ção de mul tas, de dé bi tos jun to ao INSS, seja
de cor ren tes de con tri bu i ções pa tro na is, seja da que las
des con ta das dos em pre ga dos ou de ou tras pes so as e
em pre sas na for ma da Lei nº 8.212, de 1991.

Em am bos os par ce la men tos, a ex clu são
dar-se-á au to ma ti ca men te por ina dim plên cia, por três 
me ses con se cu ti vos ou seis in ter ca la dos, dos tri bu tos 
e con tri bu i ções pas sí ve is de con so li da ção para efe i to
de par ce la men to, in clu si ve os com ven ci men to após
31 de de zem bro de 2002. A ex clu são im pli ca rá a ve -
da ção de con ces são de novo par ce la men to, por qual -
quer ou tra mo da li da de, até 31 de de zem bro de 2006,
a exi gi bi li da de ime di a ta da to ta li da de do cré di to con -
fes sa do e ain da não pago, a exe cu ção das ga ran ti as,
se hou ver, bem como o res ta be le ci men to dos acrés ci -
mos le ga is an te ri or men te exi gí ve is (mul tas e ju ros
pela taxa Se lic).

Pelo art. 9º, sus pen de-se a pre ten são pu ni ti va (e 
tam bém o pra zo pres cri ci o nal res pec ti vo) em re la ção
aos cri mes con tra a or dem tri bu ta ria (arts. 1º e 2º da
Lei nº 8.137, de 1990 ii), bem as sim àque les de cor -
ren tes da in fra ção às nor mas per ti nen tes às con tri bu i -
ções pre vi den ciá ri as (Lei nº 8.212, de 1991 iii), en -
quan to a pes soa ju rí di ca es ti ver in clu í da em um dos
par ce la men tos ora ins ti tu í dos. Além dis so, a pu ni bi li -
da de res pec ti va e de fi ni ti va men te ex tin ta com o pa ga -
men to in te gral dos dé bi tos.

Os arts. 13 a 16 dis põem so bre par ce la men to,
tam bém em até cen to e oi ten ta ve zes, des de que re -
que ri do até o fi nal do se gun do mês apos a pu bli ca ção 
da lei, dos dé bi tos, cons ti tu í dos ou não, con fes sa dos
e con so li da dos dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni -
cí pi os, re la ti vos à con tri bu i ção para o Pa sep. Nes se
caso, será apli ca da a taxa de ju ros equi va len te à taxa
Se lic, acu mu la da men sal men te, e cada par ce la não
po de rá ser in fe ri or a dois mil re a is. A ex clu são
dar-se-á pela fal ta da con fis são ir re vo gá vel e ir re tra tá -
vel dos dé bi tos e pela ina dim plên cia, por dois me ses
con se cu ti vos ou seis al ter na dos, in clu si ve de dé bi tos
com ven ci men tos pos te ri o res a de zem bro de 2002. A
ex clu são acar re ta rá exi gi bi li da de ime di a ta do cré di to
con fes sa do e ain da não pago.

O art. 17 tra ta da base de cál cu lo da con tri bu i -
ção ao PIS/PASEP e da Co fins das so ci e da des co o -
pe ra ti vas de pro du ção agro pe cuá ria e de ele tri fi ca ção 
ru ral para per mi tir, com efe i to re tro a ti vo à vi gên cia da
Me di da Pro vi só ria nº 1.858-10, de 26 de ou tu bro de
1999, a de du ção dos cus tos agre ga dos aos pro du tos

dos as so ci a dos e do va lor dos ser vi ços de ele tri fi ca -
ção ru ral pres ta dos aos as so ci a dos.

O art. 18 ele va para qua tro por cen to a alí quo ta
da Co fins de vi da pe los ban cos co mer ci a is, ban cos de 
in ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi men to, ca i xas
eco nô mi cas, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e
in ves ti men to, so ci e da des de cré di to imo bi liá rio, so ci e -
da des cor re to ras, dis tri bu i do ras de tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to mer can til,
co o pe ra ti vas de cré di to, em pre sas de se gu ros pri va -
dos e de Ca pi ta li za ção, Agen tes Au tô no mos de Se gu -
ros Pri va dos e de Cré di to e Enti da des de Pre vi dên cia
Pri va da Aber tas e Fe cha das.

O art. 19 in tro duz ino va ção no Re gi me Subs ti tu -
ti vo de Con tri bu i ção Pre vi den ciá ria das Empre sas
Agro in dus tri a is de que tra ta o art. 22-A da Lei nº
8.212, de 1991 IV, para ex clu ir do re gi me as em pre -
sas que, na ati vi da de ru ral, se de di quem ape nas ao
flo res ta men to e re flo res ta men to como fon te de ma té -
ria-pri ma de in dus tri a li za ção pró pria de ma de i ra, ain -
da que co mer ci a li zem tam bém re sí du os ve ge ta is ou
so bras e par tes da pro du ção, até o li mi te in di ca do.

No art. 20 é in tro du zi da al te ra ção no Art. 126 Da
Lei nº 8.213, de 1991 V, que tra ta da ga ran tia de ins -
tân cia nos re cur sos ao Con se lho de Re cur sos da Pre -
vi dên cia So ci al, Para in clu ir na re gra, além das pes so -
as ju rí di cas, tam bém os seus só ci os.

O art. 21 al te ra a re da ção do Art. 18 da Lei nº
8.742, de 1993 VI, para acres cen tar pa rá gra fo úni co
que abre di re i to de re cur so, ao Mi nis tro de Esta do,
das de ci sões do con se lho na ci o nal de as sis tên cia so -
ci al re la ti vas à con ces são de re gis tro e de cer ti fi ca do
de en ti da de be ne fi ci en te de as sis tên cia so ci al. esse
re cur so pas sa a ser fa cul ta do não ape nas à par te in -
te res sa da, mas tam bém ao inss e à se cre ta ria da re -
ce i ta fe de ral.

O art. 22 de ter mi na que as pes so as ju rí di cas
pres ta do ras de ser vi ços em ge ral, ex ce to as de ser vi -
ços hos pi ta la res, in ter me di a ção de ne gó ci os, ad mi -
nis tra ção, lo ca ção ou ces são de bens imó ve is, mó ve -
is e di re i tos de qual quer na tu re za, bem as sim ser vi -
ços de fac to ring (Lei nº  9.249, art. 15, § 1º, III) VII,
pas sa rão a ter como base de cál cu lo para a con tri bu i -
ção so ci al so bre o lu cro lí qui do, trin ta e dois por cen to
da re ce i ta bru ta.

O art. 23, que ori gi nal men te era o art. 2º da
MPV-107/2003, me di an te nova re da ção do § 5º do
art. 9º da Lei nº 9.317, de 1996, pas sa a des con si de -
rar como im pe di ti vo para op ção pelo Sim ples a par ti -
ci pa ção si mul tâ nea do ca pi tal da pes soa ju rí di ca op -
tan te e de co o pe ra ti va de cré di to.

O art. 24, al te ran do a re da ção dos arts. 1º e 2º
da Lei nº 10.034, de 2000, re ti ra o im pe di ti vo para
ade são ao Sim ples, além das já men ci o na das, das
pes so as ju rí di cas de di ca das ex clu si va men te às ati vi -
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da des de for ma ção de con du to res de ve í cu los, agên -
ci as lo té ri cas e agên ci as ter ce i ri za das de cor re i os.
Em re la ção a elas é es ten di da a re gra de acrés ci mo
de cin qüen ta por cen to nas alí quo tas do Sim ples.

É tam bém re ti ra do o im pe di ti vo para ade são ao
SIMPLES das em pre sas de di ca das a cor re ta gem de
se gu ros e es cri tó ri os de ser vi ços con tá be is, em bo ra
não se jam al can ça das pelo acrés ci mo de alí quo ta.

O art. 25 con tém ma té ria cons tan te do art. 10 da
me di da pro vi só ria ori gi nal e se des ti na a pe que nas
cor re ções no re gi me de não cu mu la ti vi da de do
PIS/Pa sep, re cu pe ran do dis po si ti vos al can ça dos pe -
los ve tos à Lei nº 10.637, de 2002, fru to da con ver são
da me di da pro vi só ria nº 66, de 2002.

Assim é que são re ti ra das da base de cál cu lo da
con tri bu i ção as re ce i tas de cor ren tes da ven da de ati -
vo imo bi li za do. No PLV – 11/2003, é acres cen ta da a
ex pres são “não ope ra ci o na is”.

Do va lor da con tri bu i ção apu ra do, po de rão ser
de du zi dos cré di tos re la ti vos à ener gia elé tri ca con su -
mi da, as sim como é dada re gra so bre o cál cu lo des -
ses cré di tos de du tí ve is; o PLV – 1/2003 acres cen tou
cré di tos re la ti vos a bens e ser vi ços uti li za dos como
in su mo na fa bri ca ção de pro du tos des ti na dos à ven da 
ou na pres ta ção de ser vi ços, in clu si ve com bus tí ve is e 
lu bri fi can tes.

Na MPV-107/2003, ori gi nal, con so an te o § 10
acres cen ta do ao art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, o
Po der Exe cu ti vo ha via pro pos to que, além dos cré di -
tos a de du zir já men ci o na dos, fos sem apro ve i ta dos
cré di tos re la ti vos a in su mos ad qui ri dos de pes soa fí -
si ca, uti li za dos na fa bri ca ção de mer ca do ri as de ori -
gem ani mal ou ve ge tal, clas si fi ca das em di ver sos có -
di gos da no men cla tu ra de mer ca do ri as, cal cu la dos
com apli ca ção de alí quo ta re du zi da a se ten ta por
cen to da apli ca da nas de ma is aqui si ções. O PLV
-11/2003 acres cen tou al guns no vos có di gos de mer -
ca do ri as al can çá ve is pela nor ma e in se riu a ex pres -
são “ou as ad qui ram di re ta men te de pro du tor ru ral,
pes soa fí si ca”, equi pa ran do, as sim, o pri me i ro re ven -
de dor de pro du tos agrí co las ao pro du tor de mer ca do -
ri as de ori gem ani mal ou ve ge tal.

Ain da re la ti va men te ao art. 25,  o PLV-11/2003
acres cen tou, en tre as não-in ci dên ci as do PIS/Pa sep,
as re ce i tas ori gi na das da co mer ci a li za ção de in su -
mos pro du zi dos na zona fran ca de ma na us para em -
pre go em pro je tos téc ni co-eco nô mi cos apro va dos
pelo seu con se lho de ad mi nis tra ção.

A MPV-107/2003 re la ci o nou as so ci e da des co o -
pe ra ti vas en tre os con tri bu in tes que per ma ne cem su -
je i tos às an ti gas re gras do PIS. O PLV-11/2003 acres -
cen tou, nes sa re la ção, as em pre sas jor na lís ti cas e de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Ao acres cen tar o § 4º ao art. 11 da Lei nº 10.637, 
de 2002, a MPV-107 es ten deu a pos si bi li da de de cré -

di to, além do es to que de aber tu ra, aos es to ques de
pro du tos aca ba dos e em ela bo ra ção. nes sa par te,
não hou ve al te ra ção pelo PLV-11/2003.

Con clu in do o re la to do art. 25 do PLV-11/2003,
res ta di zer que deu nova re da ção ao art. 29 da Lei nº
10.637, de 2003, acres cen tan do o re gi me de sus pen -
são do IPI às ma té ri as-pri mas, aos pro du tos in ter me -
diá ri os e aos ma te ri a is de em ba la gem des ti na dos a
es ta be le ci men to que se de di que, pre pon de ran te men -
te, a pro du tos clas si fi ca dos no Có di go 2501.00.00 da
ta be la de in ci dên cia.

No art. 26, o PLV-11/2003 dá nova re da ção ao
art. 1º da Lei nº 9.074, de 1995, que es ta be le ce nor -
mas para ou tor ga e pror ro ga ções das con ces sões e
per mis sões de ser vi ços pú bli cos, para acres cen tar
dois pa rá gra fos. Ne les, é es ta be le ci do o pra zo de vin -
te e cin co anos, pror ro gá vel por mais dez, para con -
ces são das es ta ções adu a ne i ras e ou tros ter mi na is
al fan de ga dos de uso pú bli co, não ins ta la dos em área
de podo ou ae ro por to, pre ce di dos ou não de obras
pú bli cas. Qu an to às con ces sões em vi gor, de ter mi -
na-se que elas se rão pror ro ga das pelo pra zo aci ma
pre vis to.

Pelo art. 27 do PLV-11/2003, o Po der Exe cu ti vo
fica au to ri za do a dis pen sar mul ta por atra so na en tre -
ga de de cla ra ção de isen ção do Impos to de Ren da da 
Pes soa Ju rí di ca para as as so ci a ções de ba ir ro e de
mo ra do res.

Por fim, pelo art. 28, o Po der Exe cu ti vo fica au to -
ri za do a emi tir Tí tu los da Dí vi da Pú bli ca Atu a li za dos
(SIC) pela taxa de ju ros de lon go pra zo, com pra zo de
ven ci men to de ter mi na do pelo pra zo mé dio es ti ma do
da ca de i ra de re ce bí ve is do Re fis. os tí tu los as sim
emi ti dos te rão po der li be ra tó rio pe ran te a Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral e o INSS, quan to às dí vi das ins -
cri tas no Re fis.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei de Con ver são (PLC) foi exa us ti -
va men te exa mi na do na Câ ma ra dos De pu ta dos qu -
an to às qu es tões re la ti vas á cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de, téc ni ca le gis la ti va e ade qua ção orça men tá -
ria-fi nan ce i ra.

Nes te mo men to, não se vis lum bra a ne ces si da -
de de fa zer re pa ros a tais as pec tos, sal vo, tal vez,
quan to a al gu mas emen das vi san do à me lho ria de re -
da ção ou a téc ni ca le gis la ti va, que ao fi nal se rão
apre sen ta das.

Nada, tam bém, a ob je tar quan to à re le vân cia e à 
ur gên cia da Me di da Pro vi só ria nº 107, de 10 de fe ve -
re i ro de 2003, pres su pos tos cons ti tu ci o na is para sua
edi ção, pelo Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, e para sua ad mis si bi li da de pe las Ca sas do 
Con gres so Na ci o nal.
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Como se viu do re la tó rio, o PLV-11/2003 é bem
mais abran gen te que a MPV-107/2003, con si de ran do 
que, por acor dos e de ci sões po lí ti cas, ela foi ele i ta
como ve í cu lo para di ver sas ma té ri as, pra ti ca men te
to das da área tri bu tá ria, que res ta vam pen den tes de
equa ci o na men to no qua dro le gal.

Esta Re la to ria em nada se opõe quan to à in clu -
são de tais ma té ri as, que re al men te re pre sen tam o
re sí duo de ques tões cujo exa me res tou de al gu ma
ma ne i ra tur ban do no pe río do de tran si ção de le gis la -
tu ra e de go ver no, sem em bar go das con di ções po lí ti -
cas ex tre ma men te cor re tas e de mo crá ti cas com que
se hou ve ram os par tí ci pes des sa tran si ção.

De zes se is dos vin te e nove ar ti gos do
PLV-11/2003 di zem res pe i to à ins ti tu i ção de um novo
par ce la men to de dé bi tos fis ca is em con di ções es pe -
ci a is, mu i to se me lhan tes ao Pro gra ma de Re cu pe ra -
ção Fis cal – REFIS, re gu la do pela Lei nº 9.964, de
2000. O novo par ce la men to re sul tou de jus to ple i to
das en ti da des re pre sen ta ti vas dos con tri bu in tes,
como de cor rên cia das tur bu lên ci as eco nô mi cas que o 
País ex pe ri men tou no in ter reg no des de o mar co tem -
po ral de con so li da ção de dé bi tos no âm bi to do REFIS 
até pra ti ca men te o iní cio des te ano.

Embo ra ma ni fes tan do con cor dân cia com as li -
nhas ge ra is do con ti do no PLV-11/2003, esta Re la to -
ria jul ga ne ces sá rio pro mo ver al guns ajus tes em seu
tex to, na for ma das emen das ao fi nal apre sen ta das.

O pri me i ro de les se re fe re ao mar co tem po ral
ado ta do para a nova con so li da ção dos dé bi tos. Pro -
põe-se que se ado te data mais re cen te: em subs ti tu i -
ção a 31 de de zem bro de 2002, que seja es ta be le ci do 
28 de fe ve re i ro de 2003, pos si bi li tan do, as sim, um
pou co mais de abran gên cia dos dé bi tos a se rem ob je -
to de re gu la ri za ção.

Re la ti va men te ao cál cu lo das pres ta ções, pro -
põe-se o es ta be le ci men to de um nú me ro mí ni mo de
pres ta ções para pa ga men to do dé bi to. Pela re da ção
su ge ri da na Emen da nº 2-PLEN, mes mo que a apli ca -
ção do per cen tu al de um e meio por cen to da re ce i ta
bru ta pu des se re sul tar em um nú me ro me nor de pres -
ta ções, elas não po de rão ser me nos de cen to e oito,
ex ce to se o va lor de las for in fe ri or a dois mil re a is.

Evi den ci ou-se como ne ces sá ria uma re for mu la -
ção do art. 9º, que tra ta da sus pen são e ex tin ção da
pu ni bi li da de dos cri mes re la ci o na dos com os dé bi tos
fis ca is ob je to do par ce la men to. Pri me i ro por uma ra -
zão téc ni ca, pois a re mis são cons tan te do tex to ig no -
ra va al te ra ções ocor ri das na le gis la ção, de tal for ma
que par te dos dis po si ti vos men ci o na dos já ti nham
sido ob je to de re vo ga ção e de in clu são no Có di go Pe -
nal. Além dis so, é de toda con ve niên cia que a sus pen -

são pu ni ti va es te ja re fe ri da ape nas ao pe río do que
an te ce de o re ce bi men to da de nún cia cri mi nal. Com
as duas cor re ções, o dis po si ti vo vol ta a guar dar si me -
tria com co man do se me lhan te que cons ta ra da Lei nº
9.964, de 2000, so bre os dé bi tos in clu í dos no REFIS.

O art. 16 do PLV-11/2003 re cla ma pe que na al te -
ra ção em seu in ci so I, para sa nar re mis são que, a
toda a evi dên cia, fora fe i ta equi vo ca da men te ao in ci -
so I do art. 15.

O art. 17 do PLV-11/2003 per mi te, nas cir cuns -
tân ci as que men ci o na, ex clu são da base de cál cu lo
da con tri bu i ção para o PIS/PASEP das co o pe ra ti vas
ru ra is e de ele tri fi ca ção ru ral. No pa rá gra fo úni co foi
es ta be le ci da apli ca ção do dis po si ti vo, re tro a ti va a
1999. Entre tan to, o ór gão téc ni co do Go ver no pon de -
rou que essa apli ca ção re tro a ti va é de di fí cil ope ra ci o -
na li za ção e cria pro ble mas bas tan te sé ri os na área
fis cal. Por essa ra zão, é apre sen ta da emen da para
tra zer a apli ca ção para data mais re cen te, ou seja, 1º
de ja ne i ro de 2003.

Aten den do a par te de nu me ro sos ple i tos de in -
clu são de em pre sas pres ta do ras de ser vi ço que po -
dem op tar pelo re gi me do SIMPLES, a Lei nº 10.034,
de 2000, já ha via ad mi ti do que as sim o pu des sem as
cre ches, pré-es co las e es co las de en si no fun da men -
tal, ao mes mo tem po que, como for ma de equa li zar
sua tri bu ta ção em re la ção às de ma is em pre sas (con -
si de ran do que as pres ta do ras de ser vi ço, nor mal -
men te, apre sen tam lu cra ti vi da de bem su pe ri or) foi
cri a do um adi ci o nal de cin qüen ta por cen to so bre as
alí quo tas do Simples.

O art. 24 trou xe a pos si bi li da de de op ção para
em pre sas de di ca das a vá ri as ou tras mo da li da des de 
pres ta ção de ser vi ço, sen do que, pro va vel men te por
equi vo co, duas de las (cor re ta gem de se gu ros e ser -
vi ços con tá be is) não su je i tas ao adi ci o nal de alí quo -
tas.

Tor na-se ne ces sá rio in tro du zir al te ra ções. Pri -
me i ro, para re ti rar da lis ta a cor re ta gem de se gu ros e
os ser vi ços con tá be is, os qua is, por na tu re za e pe las
ca rac te rís ti cas de or ga ni za ção no mer ca do, são in -
com pa tí ve is com o re gi me do SIMPLES, in tro du zin do
no sis te ma um fa tor de ini qüi da de mu i to gran de, em
re la ção às em pre sas pro du to ras e de co mer ci a li za -
ção. Se gun do, por que, além dis so, fi ca ri am, na re da -
ção ori gi nal, li vres até mes mo da so bre ta xa ção de
cin qüen ta por cen to, cuja fi na li da de é, jus ta men te,
pro mo ver a equa li za ção com as de ma is em pre sas.
Esse as sun to é ob je to da Emen da nº 6 – PLEN.

No art. 25, que, aliás, tra ta de ma té ria cons tan te
da ver são ori gi nal da MPV-l07/2003, en vi a da ao Con -
gres so Na ci o nal, pro põe-se a in clu são das des pe sas
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com con tra pres ta ções de ar ren da men to mer can til de
pes so as ju rí di cas, en tre as hi pó te ses de des pe sas
que dão cré di to de du tí vel do mon tan te do PIS/PASEP, 
aper fe i ço an do, as sim o ins ti tu to da não cu mu la ti vi da -
de des sa con tri bu i ção. Isso é fe i to acres cen tan do-se,
com nova re da ção (em re la ção à Lei nº 10.637/2002),
o in ci so V ao art. 3º des sa mes ma lei.

No mes mo art. 25, pro põe-se su pri mir a ex pres -
são “ou as que ad qui ram di re ta men te de pro du tor ru -
ral pes soa fí si ca”, que fora in tro du zi da pelo
PLV-l1/2003, na re da ção do § 10 do men ci o na do art.
3º da Lei nº 10.637/2002. A ex pres são ora su pri da,
além de tor nar o tex to mais con fu so, pro mo via in de se -
já vel equi pa ra ção do co mer ci a li za dor com o pro du tor
dos bens, ob je ti va dos no dis po si ti vo.

Pro põe-se nova re da ção para o art. 28 do
PLV-l1/2003. Esse dis po si ti vo visa à se cu ri ti za ção dos 
cré di tos abran gi dos pelo REFIS e, sem dú vi da, é uma 
boa idéia. Con tu do, en vol ve as pec tos téc ni cos de
gran de re le vân cia, não pre vis tos na re da ção do art.
28. Por isso, é mais con ve ni en te. sim ples men te, au to -
ri zar o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o me ca nis mo, ba i -
xan do, para isso, o re gu la men to que, mais pro pri a -
men te, vai cu i dar de to dos os de ta lhes téc ni cos da en -
ge nha ria fi nan ce i ra. E a ma té ria tra ta da na Emen da
nº 8-PLEN.

Está sen do pro pos to, na Emen da nº 9 – PLEN,
um tra ta men to fa vo re ci do, no que diz res pe i to às ver -
bas de su cum bên cia, aos con tri bu in tes que, para
ade rir ao par ce la men to de que tra ta o PLV, fi ze rem a
de sis tên cia for mal de ação ju di ci al pro pos ta em re la -
ção a dé bi to que ve nha a in te grar a con so li da ção.
Como for ma de es tí mu lo adi ci o nal a essa de sis tên cia, 
a ver ba de su cum bên cia será re du zi da a um por cen -
to do dé bi to dis cu ti do.

A Emen da nº 10  –  PLEN visa ape nas a me -
lho rar a re da ção do dis po si ti vo, no sen ti do de eli mi -
nar qual quer dú vi da so bre even tu al po der dis cri ci o -
ná rio da au to ri da de para fa zer o acor do pre vis to no
art. 5º.

A Emen da nº 11 – PLEN tem o ob je ti vo de in -
clu ir na re gra de pro du ção de efe i tos a par tir da ca -
rên cia no na ge si mal, o dis pos to no art. 22 do PLV,
que dis põe so bre mu dan ça de base de cál cu lo da
Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do, na hi pó te -
se que men ci o na.

A Emen da nº 12 – PLEN tem por fi na li da de es ta -
be le cer fle xi bi li da de às em pre sas pres ta do ras de ser -
vi ço que se sin tam pre ju di ca das pela nova base de
cál cu lo da Con tri bu i ção so bre o Lu cro Lí qui do. Com a
apro va ção da emen da, tais em pre sas po de rão, ain da
den tro do exer cí cio, mi grar para o re gi me de apu ra ção 

do lu cro real, aban do nan do o re gi me de lu cro pre su -
mi do, se isso lhe for mais van ta jo so.

A Emen da nº 13 – PLEN con ju ga-se com a de
nº 2 e visa, ba si ca men te, a per mi tir que as mi cro -
em pre sas e em pre sas de pe que no por te, mes mo
não op tan tes pelo SIMPLES, te nham as mes mas
con di ções das op tan tes, no cál cu lo de suas pres ta -
ções.

A Emen da nº 14 – PLEN tem por fi na li da de, a
par tir da su pres são pro pos ta, man ter a com pa ti bi li da -
de da le gis la ção do PIS/PASEP com o con jun to de
nor mas ati nen tes à Zona Fran ca de Ma na us.

A Emen da nº 15 – PLEN pro põe a su pres são do
ar ti go 26 do PLV-11/2003, por en ten der que a ma té ria 
está su je i ta a es tu dos mais apro fun da dos pelo go ver -
no, de ven do pro va vel men te re tor nar a este Con gres -
so para nova de li be ra ção.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, con clu í mos pela ad -
mis si bi li da de da Me di da Pro vi só ria nº 107, de 10 de
fe ve re i ro de 2003, e, con si de ran do os as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va,
pela apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 11, 
de 2003, apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, com
as se guin tes emen das ao seu tex to:

EMENDA Nº 82 – Re la tor-Re vi sor 

Subs ti tua-se, nos arts. 1º, 5º e 7º do
PLV-11/2003, a ex pres são “31 de de zem bro de 2002”, 
pela ex pres são “28 de fe ve re i ro de 2003”.

EMENDA Nº 83 – Re la tor-Re vi sor

Dê-se ao in ci so I do § 3º do art. 1º do
PLV-11/2003 a se guin te re da ção:

I – um in te i ro e cin co dé ci mos por
cen to da re ce i ta bru ta au fe ri da, pela pes -
soa ju rí di ca, no mês ime di a ta men te an te ri -
or ao do ven ci men to da par ce la, ex ce to
em re la ção às op tan tes pelo Sis te ma Sim -
pli fi ca do de Pa ga men to de Impos tos e
Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES,
ins ti tu í do pela Lei nº 9.317, de 5 de de -
zem bro de 1996, e às mi cro em pre sas e
em pre sas de pe que no por te en qua dra das
no dis pos to no art.  2º  da Lei nº 9.841, de
5 de ou tu bro de 1999, ob ser va do o dis pos -
to no art.  8º des ta lei, sal vo na hi pó te se
do in ci so II des te pa rá gra fo, o pra zo mí ni -
mo de 120 me ses;
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EMENDA Nº 84 – Re la tor-Re vi sor

Dê-se ao art. 9º, ca put, e seu § 2º, do
PLV-11/2003 a se guin te re da ção:

Art. 9º É sus pen sa a pre ten são pu ni ti -
va do Esta do, re fe ren te aos cri mes pre vis tos 
nos arts. 1º e 2º da Lei nº  8.137, de 27 de
de zem bro de 1990, e nos ar ti gos 168-A e
337-A do De cre to-Lei nº 2.848 de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, du ran te o
pe río do em que a pes soa ju rí di ca re la ci o na -
da com o agen te dos alu di dos cri mes es ti ver 
in clu í da no re gi me de par ce la men to pre vis to 
por esta lei, des de que a in clu são no re fe ri -
do re gi me te nha ocor ri do an tes do re ce bi -
men to da de nún cia cri mi nal.

§ 1º .......................................................
§ 2º Extin gue-se a pu ni bi li da de dos cri -

mes re fe ri dos nes te ar ti go quan do a pes soa 
ju rí di ca re la ci o na da com o agen te efe tu ar o
pa ga men to in te gral dos dé bi tos ori un dos de
tri bu tos e con tri bu i ções so ci a is, in clu si ve
aces só ri os, que ti ve rem sido ob je to de con -
ces são de par ce la men to an tes do re ce bi -
men to da de nún cia cri mi nal.

EMENDA Nº 85 – Re la tor-Re vi sor

Dê-se ao in ci so I do art. 16 do PLV-11/2003 a se -
guin te re da ção:

Art. 16....................................................
I – inob ser vân cia da exi gên cia es ta be -

le ci da no  art. 15;
..............................................................

EMENDA Nº 86 – Re la tor-Re vi sor

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 17 do
PLV-11/2003 a se guin te re da ção:

Art. 17....................................................
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti -

go al can ça os fa tos ge ra do res ocor ri dos a
par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.

EMENDA Nº 87 – Re la tor-Re vi sor

Dê-se aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.034, de 24 de 
ou tu bro de 2000, ob je to do art. 24 do PLV-11/2003 a
se guin te re da ção:

“Art. 1º Fi cam ex ce tu a das da res tri ção
de que tra ta o in ci so XIII do art. 9º da Lei  nº  
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, as pes -
so as ju rí di cas que se de di quem ex clu si va -
men te às se guin tes ati vi da des:

I – cre ches e pré-es co las;
II – es ta be le ci men tos de en si no fun da -

men tal;
III – cen tros de for ma ção de con du to -

res de ve í cu los au to mo to res de trans por te
ter res tre de pas sa ge i ros e de car ga;

IV – agên ci as lo té ri cas;
V – agên ci as ter ce i ri za das de cor re i os.”

(NR)
“Art. 2º Fi cam acres ci dos de cin qüen -

ta por cen to os per cen tu a is re fe ri dos no
art. 5º da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro
de 1996, al te ra do pela Lei nº 9.732, de 11
de de zem bro de 1998, em re la ção às ati vi -
da des re la ci o na das nos in ci sos II a V do
art. 24 des ta Lei e às pes so as ju rí di cas
que au fi ram re ce i ta bru ta de cor ren te da
pres ta ção de ser vi ços em mon tan te igual
ou su pe ri or a trin ta por cen to da re ce i ta
bru ta to tal.” (NR)

EMENDA Nº 88 – Re la tor-Re vi sor

Dê-se ao in ci so V e ao § 10, am bos do art. 3º da
Lei nº 10.637, de 30 de de zem bro de 2002, ob je to do
art. 25 do PLV-ll/2003, a se guin te re da ção:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
V – des pe sas fi nan ce i ras de cor ren tes

de em prés ti mos, fi nan ci a men tos e con tra -
pres ta ções de ope ra ções de ar ren da men to
mer can til de pes so as ju rí di cas, ex ce to de
op tan te pelo Sis te ma Inte gra do de Pa ga -
men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi -
cro em pre sas e das Empre sas de Pe que no
Por te (Sim ples) (NR);”

..............................................................
§ 10º Sem pre ju í zo do apro ve i ta men to

dos cré di tos apu ra dos na for ma des te ar ti go,
as pes so as ju rí di cas que pro du zam mer ca -
do ri as de ori gem ani mal ou ve ge tal, clas si fi -
ca das nos Ca pí tu los 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos 
có di gos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00,
l702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, to dos da
No men cla tu ra Co mum do Mer co sul, des ti na -
dos à ali men ta ção hu ma na ou ani mal, po de -
rão de du zir da con tri bu i ção para o PIS/Pa -
sep, de vi da em cada pe río do de apu ra ção,
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cré di to pre su mi do, cal cu la do so bre o va lor
dos bens e ser vi ços re fe ri dos no in ci so II do
ca put, ad qui ri dos, no mes mo pe río do, de
pes so as fí si cas re si den tes no País.” (NR)

EMENDA Nº 89 – Re la tor – Re vi sor

Dê-se ao art. 28 do PLV-11/2003 a se guin te re -
da ção:

Art. 28. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri -
za do a emi tir tí tu los da dí vi da pú bli ca, re la ti -
va men te à car te i ra de re ce bí ve is do Pro gra -
ma de Re cu pe ra ção Fis cal – REFIS, de que 
tra ta a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000,
os qua is te rão po der li be ra tó rio pe ran te a
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e o Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al quan to às dí vi -
das ins cri tas no re fe ri do Pro gra ma, na for ma 
que dis pu ser o re gu la men to.

EMENDA Nº 90 – Re la tor – Re vi são

Acres cen te-se ao art. 4º do PLV-11/2003, pa rá -
gra fo úni co com a se guin te re da ção:

Art. 4º. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se do in ci so

II, o va lor da ver ba de su cum bên cia será de
um por cen to do va lor do dé bi to con so li da do 
de cor ren te da de sis tên cia da res pec ti va
ação ju di ci al.

EMENDA Nº 91 – Re la tor – Re vi sor 

Subs ti tua-se, no tex to do art. 5º do PLV-11/2003, 
a ex pres são “po de rão ser” pela pa la vra “se rão.”

EMENDA Nº 92 – Re la tor – Re vi sor

Dê-se ao in ci so III do art. 29 do PLV-11/2003, a
se guin te re da ção:

Art. 29.  ...............................................
..............................................................
III –  em re la ção aos arts. 18, 19, 20 e

22, a par tir do mês sub se qüen te ao do ter -
mo fi nal do pra zo no na ge si mal, a que se
re fe re o § 6º do art. 195 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

EMENDA 93 – Re la tor – Re vi sor

Acres cen te-se ao art. 22 do PLV-11/2003, pa rá -
gra fo úni co com a se guin te re da ção:

Art. 22. ................................................
Pa rá gra fo úni co. A pes soa ju rí di ca sub -

me ti da ao lu cro pre su mi do po de rá, ex cep ci -
o nal men te, em re la ção ao quar to tri mes -

tre-ca len dá rio de 2003, op tar pelo lu cro real, 
sen do de fi ni ti va a tri bu ta ção pelo lu cro pre -
su mi do re la ti va aos três pri me i ros tri mes -
tres.

EMENDA Nº 94 – Re la tor – Re vi sor

Dê-se ao § 4º do art. 1º do PLV-11/2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º ....................................................
..............................................................
§ 4º Re la ti va men te às pes so as ju rí di cas

op tan tes pelo Sim ples e às mi cro em pre sas e
em pre sas de pe que no por te, en qua dra das no 
dis pos to no art. 2º da Lei nº 9.841, de 1999, o 
va lor da par ce la mí ni ma men sal cor res pon de -
rá a um cen to e oi ten ta avos do to tal do dé bi to 
ou a três dé ci mos por cen to da re ce i ta bru ta
au fe ri da no mês ime di a ta men te an te ri or ao do 
ven ci men to da par ce la, o que for me nor, não
po den do ser in fe ri or a:

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

EMENDA Nº 95 – Re la tor – Re vi sor

Su pri ma-se do art. 25, ca put, do PLV-11/2003, a 
men ção ao art. 5º da Lei nº 10.637 de 30 de de zem bro 
de 2002, bem como a nova re da ção dada ao men ci o -
na do dis po si ti vo.

EMENDA Nº 96 – Re la tor – Re vi sor

Su pri ma-se o art. 26 do PLV-1 /2003.

iArt. 1º Os arts. 1º, 3º, 8º  e 11 da Lei nº 10.637, de 30 de de zem -
bro de 2002, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção: “Art. 1º
(...) § 3º (...) VI – de cor ren tes da ven da de ati vo imo bi li za do.”
(NR). “Art. 3º (...) IX –  ener gia elé tri ca con su mi da nos es ta be le ci -
men tos da pes soa ju rí di ca. (...) II –  dos itens men ci o na dos nos
in ci sos IV, V e IX do ca put, in cor ri dos no mês; § 10. Sem pre ju í zo 
do apro ve i ta men to dos cré di tos apu ra dos na for ma des te ar ti go,
as pes so as ju rí di cas que pro du zam mer ca do ri as de ori gem ani -
mal ou ve ge tal clas si fi ca das nos Ca pí tu los 2 a 4, 8 a 12 e 23, e
nos có di gos 0504.00, 710, 0712 a 0714, 1507 a 1514, 1515.2,
1516.20.00, 1517, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 1803,
1804.00.00, 1805.00.00, 2009, 2101.11.10 e 2209.00.00, to dos
da No men cla tu ra Co mum do Mer co sul, des ti na dos à ali men ta ção 
hu ma na ou ani mal po de rão de du zir da con tri bu i ção para o
PIS/Pa sep, de vi da em cada pe río do de apu ra ção, cré di to pre su -
mi do, cal cu la do so bre o va lor dos bens e ser vi ços re fe ri dos no in -
ci so II do ca put, ad qui ri dos, no mes mo pe río do, de pes so as fí si -
cas re si den tes no País. § 11. Re la ti va men te ao cré di to pre su mi do 
re fe ri do no § 10: I – seu mon tan te será de ter mi na do me di an te
apli ca ção, so bre o va lor das men ci o na das aqui si ções, de alí quo ta 
cor res pon den te a se ten ta por cen to da que la cons tan te do art. 2º;
II – o va lor das aqui si ções não po de rá ser su pe ri or ao que vier a
ser fi xa do, por es pé cie de bem ou ser vi ço, pela Se cre ta ria da Re -
ce i ta Fe de ral.” (NR).
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“Art. 8º (...) X – as so ci e da des co o pe ra ti vas.” (NR) “Art. 11. (...) §
4º O dis pos to no ca put apli ca-se tam bém aos es to ques de pro -
du tos aca ba dos e em ela bo ra ção.” (NR)
Art. 2º O art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996, pas -
sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:
§ 5º A ve da ção a que se re fe rem os in ci sos IX e XIV do ca put
não se apli ca na hi pó te se de par ti ci pa ção no ca pi tal de co o pe ra ti -
va de cré di to.” (NR)
ii“Lei nº 8.137, de 1990. Art. 1º Cons ti tui cri me con tra a or dem tri -
bu tá ria su pri mir ou re du zir tri bu to, II con tri bu i ção so ci al e qual quer 
aces só rio, me di an te as se guin tes con du tas: I – omi tir in for ma ção,
ou pres tar de cla ra ção fal sa às au to ri da des fa zen dá ri as; II – fra u -
dar a fis ca li za ção tri bu tá ria, in se rin do ele men tos ine xa tos, ou
omi tin do ope ra ção de qual quer na tu re za, em do cu men to ou li vro
exi gi do pela lei fis cal; III – fal si fi car ou al te rar nota fis cal, fa tu ra,
du pli ca ta, nota de ven da, ou qual quer ou tro do cu men to re la ti vo à
ope ra ção tri bu tá vel; IV – ela bo rar, dis tri bu ir, for ne cer, emi tir ou uti -
li zar do cu men to que sa i ba ou deva sa ber fal so ou ine xa to; V – ne -
gar ou de i xar de for ne cer, quan do obri ga tó rio, nota fis cal ou do cu -
men to equi va len te, re la ti va a ven da de mer ca do ria ou pres ta ção
de ser vi ço, efe ti va men te re a li za da, ou for ne cê-la em de sa cor do
com a le gis la ção. Pena – re clu são de 2 (dois) a 5 (cin co) anos, e
mul ta. Pa rá gra fo úni co. A fal ta de aten di men to da exi gên cia da
au to ri da de, no pra zo de 10 (dez) dias, que po de rá ser con ver ti do
em ho ras em ra zão da ma i or ou me nor com ple xi da de da ma té ria
ou da di fi cul da de quan to ao aten di men to da exi gên cia, ca rac te ri -
za a in fra ção pre vis ta no in ci so V.
Art. 2º Cons ti tui cri me da mes ma na tu re za: I – fa zer de cla ra ção
fal sa ou omi tir de cla ra ção so bre ren das, bens ou fa tos, ou em pre -
gar ou tra fra u de, para exi mir-se, to tal ou par ci al men te, de pa ga -
men to de tri bu to; II – de i xar de re co lher, no pra zo le gal, va lor de
tri bu to ou de con tri bu i ção so ci al, des con ta do ou co bra do, na qua -
li da de de su je i to pas si vo de obri ga ção e que de ve ria re co lher aos 
co fres pú bli cos; III – exi gir, pa gar ou re ce ber, para si ou para o
con tri bu in te be ne fi ciá rio, qual quer per cen ta gem so bre a par ce la
de du tí vel ou de du zi da de im pos to ou de con tri bu i ção como in cen -
ti vo fis cal; IV – de i xar de apli car, ou apli car em de sa cor do com o
es ta tu í do, in cen ti vo fis cal ou par ce las de im pos to li be ra das por
ór gão ou en ti da de de de sen vol vi men to; V – uti li zar ou di vul gar
pro gra ma de pro ces sa men to de da dos que per mi ta ao su je i to
pas si vo da obri ga ção tri bu tá ria pos su ir in for ma ção con tá bil di ver -
sa da que la que é, por lei, for ne ci da, Fa zen da Pú bli ca. Pena – de -
ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois) anos, e mul ta.
iii Lei nº 8.212, de 1991. Art. 95. Cons ti tui cri me: a) de i xar de in clu -
ir na fo lha de pa ga men tos da em pre sa os se gu ra dos em pre ga do,
em pre sá rio, tra ba lha dor avul so ou au tô no mo que lhe pres tem
ser vi ços; b) de i xar dr lan çar men sal men te nos tí tu los pró pri os da
con ta bi li da de da em pre sa o mon tan te das quan ti as des con ta da
dos se gu ra dos e o das con tri bu i ções da em pre sa; c) omi tir to tal
ou par ci al men te re ce i ta ou lu cro au fe ri dos, re mu ne ra ções pa gas
ou cre di ta das e de ma is fa tos ge ra do res de con tri bu i ções, des -
cum prin do as nor mas lega per ti nen tes; d) de i xar de re co lher, na
épo ca pró pria, con tri bu i ção ou ou tra im por tân cia de vi da à Se gu ri -
da de So ci al e ar re ca da da dos se gu ra dos ou do pú bli co; e) de i xar
de re co lher con tri bu i ções de vi das à Se gu ri da de So ci al que te -
nham in te gra dos cus tos ou des pe sas con tá be is re la ti vos a pro du -
tos ou ser vi ços ven di dos; f) de i xar de pa gar sa lá rio-fa mí lia, sa lá -
rio-ma ter ni da de, au xí lio-na ta li da de ou ou tro be ne fi cio de vi do a
se gu ra do. quan do as res pec ti vas quo tas e va lo res já ti ve rem sido
re em bol sa dos à em pre sa; g) in se rir ou fa zer in se rir em fo lha de
pa ga men tos, pes soa que não pos sui a qua li da de de se gu ra do
obri ga tó rio; h) in se rir ou fa zer in se rir em Car te i ra de Tra ba lho e

Pre vi dên cia So ci al do em pre ga do, ou em do cu men to que deva
pro du zir efe i to pe ran te a Se gu ri da de So ci al, de cla ra ção fal sa ou
di ver sa da que de ve ria ser fe i ta; i) in se rir ou fa zer in se rir em do -
cu men tos con tá be is ou ou tros re la ci o na dos com as obri ga ções
da em pre sa de cla ra ção fal sa ou di ver sa da que de ve ria cons tar,
bem como omi tir ele men tos exi gi dos pe las nor mas le ga is ou re -
gu la men ta res es pe cí fi cas; j) ob ter ou ten tar ob ter, para si ou para
ou trem, van ta gem ilí ci ta, em pre ju í zo di re to ou in di re to da Se gu ri -
da de So ci al ou de suas en ti da des, in du zin do ou man ten do al -
guém em erro, me di an te ar ti fí cio, con tra fa ção, imi ta ção, al te ra ção
ar di lo sa, fal si fi ca ção ou qual quer ou tro meio fra u du len to. § 1º No
caso dos cri mes ca rac te ri za dos nas alí ne as d, e, e f des te ar ti go,
a pena será aque la es ta be le ci da no art. 5º da Lei nº 7.492, de 16
de ju nho de 1986, apli can do-se à es pé cie as dis po si ções cons -
tan tes dos arts. 26, 27, 30, 31 e 33 do ci ta do di plo ma le gal.
iv Lei nº 8.212, de 1991. Art. 22A. A con tri bu i ção de vi da pela agro -
in dús tria, de fi ni da, para os efe i tos des ta Lei, como sen do o pro -
du tor ru ral pes soa ju rí di ca cuja ati vi da de eco nô mi ca seja a in dus -
tri a li za ção de pro du ção pró pria ou de pro du ção pró pria e ad qui ri -
da de ter ce i ros, in ci den te so bre o va lor da re ce i ta bru ta pro ve ni -
en te da co mer ci a li za ção da pro du ção, em subs ti tu i ção às pre vis -
tas nos in ci sos 1 e 11 do art. 22 des ta Lei, é de: (Arti go in clu í do
pela Lei nº 10.256, de 9-7-2001).
v Lei nº 8.213, de 1991. Art. 126. Das de ci sões do Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al-INSS nos pro ces sos de in te res se dos be ne -
fi ciá ri os e dos con tri bu in tes da Se gu ri da de So ci al ca be rá re cur so
para o Con se lho de Re cur sos da Pre vi dên cia So ci al, con for me
dis pu ser o Re gu la men to. (Re da ção dada pela Lei nº 9.528. de
10-12-97) § 1º Em se tra tan do de pro ces so que te nha por ob je to
a dis cus são de cré di to pre vi den ciá rio, o re cur so de que tra ta este
ar ti go so men te terá se gui men to se o re cor ren te, pes soa ju rí di ca,
ins truí-lo com pro va de de pó si to, em fa vor do Insti tu to Na ci o nal
de Se gu ro So ci al-INSS, de va lor cor res pon den te a 30% (trin ta
por cen to) da exi gên cia fis cal de fi ni da na de ci são. (Pa rá gra fo in -
clu í do pela Lei nº 9.639. de 25-5-98)
vi Lei nº 8.742, de 1993. Art. 18. Com pe te ao Con se lho Na ci o nal
de Assis tên cia So ci al: (...) IV – con ce der re gis tro e cer ti fi ca do de
en ti da de be ne fi cen te de as sis tên cia so ci al; (Re da ção da MPV-2.
187-13, de 24-8-2001)
vii Lei nº 9.249, de 1995. Art. 15. A base de cál cu lo do im pos to,
em cada mês, será de ter mi na da me di an te a apli ca ção do per cen -
tu al de oito por cen to so bre a re ce i ta bru ta au fe ri da men sal men te, 
ob ser va do o dis pos to nos arts. 30 a 35 da Lei nº 8.981, de 20 de
ja ne i ro de 1995. § 1º Nas se guin tes ati vi da des, o per cen tu al de
que tra ta este ar ti go será de: I – um in te i ro e seis dé ci mos por
cen to, para a ati vi da de de re ven da, para con su mo, de com bus tí -
vel de ri va do de pe tró leo, ál co ol etí li co car bu ran te e gás na tu ral; II
– de zes se is por cen to: a) para a ati vi da de de pres ta ção de ser vi -
ços de trans por te, ex ce to o de car ga, para o qual se apli ca rá o
per cen tu al pre vis to no ca put des te ar ti go; b) para as pes so as ju -
rí di cas a que se re fe re o in ci so III do art. 36 da Lei nº 8.981, de 20 
de ja ne i ro de 1995, ob ser va do o dis pos to nos §§ 1º e 2º do art.
29 da re fe ri da Lei; III – trin ta e dois por cen to, para as ati vi da des
de: a) pres ta ção de ser vi ços em ge ral, ex ce to a de ser vi ços hos -
pi ta la res; b) in ter me di a ção de ne gó ci os; c) ad mi nis tra ção, lo ca -
ção ou ces são de bens imó ve is, mó ve is e di re i tos de qual quer na -
tu re za; d) pres ta ção cu mu la ti va e con tí nua de ser vi ços de as ses -
so ria cre di tí cia, mer ca do ló gi ca, ges tão de cré di to, se le ção de ris -
cos, ad mi nis tra ção de con tas a pa gar e a re ce ber, com pra de di -
re i tos cre di tó ri os re sul tan tes de ven das mer can tis a pra zo ou de
pres ta ção de ser vi ços (fac to ring).
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EMENDA Nº 97,  RELATOR – REVISOR
(AO PLV 11/2003 RELATIVO A MPV 107/2003)

Dê-se ao in ci so IV do art. 5º da Lei nº 10.637, de
2002, ob je to do art. 25 do PLV 11/2003, a se guin te re -
da ção:

“Art. 25. .................................................
IV – fi cam isen tas da con tri bu i ção

para o PIS/PASEP e da Co fins as re ce i tas
de cor ren tes da co mer ci a li za ção de ma té ri -
as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri os e ma te -
ri a is de em ba la gem, pro du zi dos na Zona
Fran ca de Ma na us para em pre go em pro -
ces so de in dus tri a li za ção por es ta be le ci -
men tos in dus tri a is ali ins ta la dos e con so an -
te pro je tos apro va dos pelo Con se lho de
Admi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia da
Zona F/anca de Ma na us – SUFRAMA.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pa re cer 
do Lí der Alo i zio Mer ca dan te é fa vo rá vel, com emen -
das Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re -
so lu ção nº 1, de 2002–CN, con for me o Con gres so
Na ci o nal.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor, De pu ta do
Pro fes sor Lu i zi nho, e do Re la tor Re vi sor, Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, pelo aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela 
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, do Pro je to de Lei de

Con ver são, da Me di da Pro vi só ria e das Emen das
apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta, em tur no
úni co, e das Emen das do Re la tor.

Em dis cus são.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -

den te, per gun to se os des ta ques es tão sen do con si -
de ra dos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Estão con -
si de ra dos os des ta ques, que se rão li dos na hora
apro pri a da para per mi tir a de vi da vo ta ção.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – So li -
ci to a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
dis cu tir.) – Sr. Pre si den te, de i xa rei para o mo men to
dos des ta ques o em ba te em re la ção à ques tão que
para nós do PSDB, é pro fun da men te sé ria, re la ti va ao 
au men to ou não da car ga tri bu tá ria. Po de re mos, en -
tão, mos trar à far ta que, de fato, quan do se mexe na
Co fins e na Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do 
se im põe, sim, gra ve au men to de car ga tri bu tá ria.

Mas, na hora ge né ri ca em que se dis cu te o re la -
tó rio, lou vo a com pe tên cia ne go ci a do ra do Lí der Alo i -
zio Mer ca dan te. S. Exª se por tou, o tem po in te i ro, com 
o es pí ri to de mo crá ti co que o ca rac te ri za e, mais, mos -
trou hoje a face de um ver da de i ro Lí der par la men tar,
por que as su miu a su pres são des se mal si na do art.
26, que es tra nha men te pro pu nha a pror ro ga ção por
25 anos de con ces sões, algo que, à pri me i ra vis ta, me 
che i ra mal; à se gun da vis ta, che i ra-me mal; e, na mi lé -
si ma vis ta, te nho a im pres são, Sr. Pre si den te, de que
con ti nu a ria a che i rar-me mal tam bém.

Ain da, como Par la men tar do Ama zo nas, re gis -
tro o agra de ci men to ao Lí der Alo i zio Mer ca dan te, res -
sal van do que, no acor do fe i to em re la ção ao par que
in dus tri al de Ma na us, S. Exª foi lú ci do e mos trou que
esta Casa com pre en de e que o Go ver no, que tem S.
Exª como Lí der, de mons trou a mes ma sen si bi li da de
nes se mo men to, pro cu ran do en ten der a ques tão da
Ama zô nia. O par que in dus tri al de Ma na us é es sen ci al 
para o País, pelo as pec to eco ló gi co – o meu Esta do
tem me nos de 2% de de vas ta ção da sua re ser va flo -
res tal – e, tam bém, pelo pon to de vis ta da se gu ran ça
na ci o nal, já que de sen vol vi men to eco nô mi co é o que
mais casa com a pers pec ti va do de sen vol vi men to na -
ci o nal. Ade ma is, agre ga-se tan to va lor in dus tri al, tec -
no ló gi co e eco nô mi co nas fá bri cas do dis tri to in dus tri -
al de Ma na us quan to mais se agre gue va lor in dus tri al, 
tec no ló gi co e eco nô mi co em qual quer lu gar do País,
in clu in do o pro gres sis ta Esta do de São Pa u lo.

A com pre en são de que o olhar es tra té gi co so -
bre a re gião ama zô ni ca não é ques tão pa ro qui al a ser 
tra ba lha da pe los Par la men ta res da Ama zô nia e, sim,
pelo con jun to da Na ção bra si le i ra, vai fa zer-nos dig -
nos de algo es sen ci al para nós: a ma nu ten ção sob
ban de i ra bra si le i ra de uma re gião co bi ça da pelo mun -
do in te i ro. Há in te res ses pla ne tá ri os, sim, mas não
po de mos ja ma is pen sar em abrir mão da ban de i ra
bra si le i ra so bre a re gião. Hoje, o Go ver no e o Lí der
Mer ca dan te de mons tra ram essa sen si bi li da de.

Sr. Pre si den te, hou ve um acor do en tre o Go ver -
na dor Edu ar do Bra ga, do meu Esta do, e o Mi nis tro
José Dir ceu. O Lí der Mer ca dan te no va men te ban cou
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esse acor do. Eu que te nho cri ti ca do du ra men te o Mi -
nis tro José Dir ceu – tal vez me nos do que te nha me re -
ci do ao lon go dos úl ti mos dias – te nho de ser jus to e
di zer que, se o te nho cri ti ca do me nos do que S. Exª
es te ja a me re cer, nes te mo men to, S. Exª hon rou a pa -
la vra em pe nha da, tan to quan to fez o Lí der Alo i zio
Mer ca dan te. 

Por tan to, é tran qüi li za dor para o meu Esta do o
re co nhe ci men to – que ha ve rá de ser do Se na do – de
que é mu i to im por tan te para o Bra sil a com pre en são
de que aque la re gião, com al gu ma ex cep ci o na li da de,
tem tudo para ser uma das gran des ala van cas para o
de sen vol vi men to fu tu ro des te País.

No em ba te, tro ca re mos as ar mas da opi nião
para ten tar mos pro var que há, sim, au men to de car ga
tri bu tá ria na CSLL e na Co fins.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e
Srs. Se na do res, em pou co tem po vo ta re mos esta ma -
té ria e es ta re mos en cer ran do um lon go pro ces so, que 
co me çou com a dis cus são da MP nº 66, que foi apro -
va da e ve ta da no fi nal do Go ver no pas sa do. A dis cus -
são da MP nº 107 foi mar ca da pe las ra zões do veto da 
MP nº 66.

Re co nhe ço o es for ço do Lí der Alo i zio Mer ca -
dan te para en con trar pon tos de con fluên cia e de con -
sen so. Enten do que S. Exª de fen dia uma li nha de
equi lí brio mu i to tê nue en tre uma ban da do Go ver no
que S. Exª li de ra no Se na do, que era con tra a re a pre -
sen ta ção do Re fis, e uma ou tra ban da que en ten dia
ser re co men dá vel a re a ber tu ra do Re fis. A ban da que
en ten dia não ser re co men dá vel a re a ber tu ra do Re fis
di zia que não va lia a pena pre mi ar so ne ga dor. Eu
nun ca con si de rei a re a ber tu ra do Re fis um prê mio ao
so ne ga dor, por que quem ade re ao Re fis pode no má -
xi mo ser ina dim plen te. O so ne ga dor está à mar gem
do pro ces so, pro cu ran do en ga nar.

Esti ve mos sem pre, os Lí de res to dos, bus can do
en con trar ca mi nho para aque les que se en con tra vam
ina dim plen tes, por ra zões di ver sas: en cur ta men to de
pra zo para re co lhi men to de im pos tos; alta de taxa de
ju ros; mu dan ça de po lí ti ca eco nô mi ca, ou seja, ra -
zões di ver sas que le va ram, das 120 mil em pre sas
que ade ri ram ao Re fis, ape nas 30 mil res ta rem no
pro gra ma Re fis.

Nes se con tex to, pen so que, se o per fe i to não
ocor reu, ocor reu o que foi pos sí vel. Faço des ta tri bu -
na o re gis tro acer ca do per fe i to en ten di men to que, ao
lon go de to das as dis cus sões, se es ta be le ceu nas

con ver sas en tre o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, os Lí -
de res Re nan Ca lhe i ros e Arthur Vir gí lio, eu, o Lí der do 
PTB, o Lí der do PT, Tião Vi a na, en fim, en tre os Lí de -
res de to dos os Par ti dos. To dos os Lí de res par ti dá ri os 
pro cu ra ram o in te res se na ci o nal e pro cu ra ram fa zer,
no Re fis, o que era pos sí vel.

Esta vam pre vis tos na Câ ma ra dos De pu ta dos
180 me ses de par ce la men to para o dé bi to ou 1,5% do 
fa tu ra men to, de po is de todo o es for ço de com pre en -
são da Câ ma ra Fe de ral, o que fos se ma i or, a fa vor da
Re ce i ta. Fui um dos que mais se ba te ram jun to ao Se -
na dor Alo i zio Mer ca dan te, que foi sem pre o in ter lo cu -
tor do Go ver no. So bre esta ma té ria, che guei a ter, ao
lado do Se na dor Arthur Vir gí lio, con ver sas pes so a is
com o Mi nis tro Pa loc ci. Sem pre en ten de mos que a
vin cu la ção do 1,5% ver sus 180 me ses, pre va le cen do 
o que fos se ma i or, iria de i xar com o Go ver no o ônus
de re a brir o Re fis, sem tra zer o bô nus do au men to de
ar re ca da ção por par te das em pre sas que ade ris sem
e pu des sem ade rir e pa gar ao Re fis.

Foi por essa ra zão que, de po is de mar chas e
con tra mar chas – lou vo a par ce ria do Se na dor Re nan
Ca lhe i ros e do Se na dor Arthur Vir gí lio –, pro cu ra mos
es ta be le cer, de po is de pas sar mos pe los 96 e pe los
108, fi nal men te, 120 me ses como pra zo mí ni mo. Faço 
um jus to re gis tro, para ser jus to: o PSDB e o PFL sem -
pre bus ca ram o con sen so em tor no da fór mu la de
pelo me nos 120 me ses. Enten de mos que a fór mu la fi -
nal, se não nos trou xe vi tó ria, traz pelo me nos o mí ni -
mo de con for to às mi lha res de em pre sas que de se -
jam e te rão ago ra a opor tu ni da de de vol tar ao Re fis.

Ou tro fato. Qu an to à con so li da ção dos dé bi tos
que de se já va mos que ocor res se em fi nal de abril ou
maio, a Re ce i ta Fe de ral – mais uma vez, foi pro vi den -
ci al a in ter lo cu ção do Lí der Alo i zio Mer ca dan te – ma -
ni fes tou-se con trá ria, e o má xi mo que con se gui mos,
pela re i vin di ca ção e pela qua se pres são, foi a data de
fi nal de fe ve re i ro.

“Vão-se os anéis, fi cam os de dos.” Pelo me nos o 
Re fis está re a ber to. Ga nham as em pre sas e o Go ver -
no, que terá o ônus de re a brir o Re fis, dan do gua ri da
ao ra ci o cí nio da que les que ima gi nam que es tão es ti -
mu lan do a ina dim plên cia – não es tão. Estão, pelo
con trá rio, con tri bu in do para o equi lí brio e re e qui lí brio
de em pre sas.

Para efe i to de re gis tro e de jus ti ça, des ta co que
o Se na dor Re nan Ca lhe i ros foi um par ce i ro per ma -
nen te nas dis cus sões e no en ca mi nha men to de so lu -
ções con jun tas, mas gos ta ria que o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te re co nhe ces se que o Se na dor Arthur Vir -
gí lio e eu tam bém nos ba te mos para que as pe que -
nas e mi cro em pre sas ti ves sem o mes mo tra ta men to
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dado na MP às em pre sas vin cu la das ao Sim ples, ou
seja, 0,3% do fa tu ra men to ou par ce la mí ni ma de
R$50 de pres ta ção, para que elas pu des sem, efe ti va -
men te, in gres sar no Re fis e cum prir os seus com pro -
mis sos.

Se gun do pon to tam bém im por tan te para efe i to
de re gis tro e de es cla re ci men to: fo ram re ti ra dos do
Sim ples os con ta bi lis tas e os cor re to res. E um úni co
ar gu men to nos con ven ceu  – pelo me nos a mim, a
Arthur Vir gí lio e Re nan Ca lhe i ros. É que o Lí der Alo i -
zio Mer ca dan te com sin ce ri da de dis se: “Não adi an ta
in sis tir, por que se es sas ca te go ri as fo rem in clu í das
na MP, o Pla nal to a ve ta rá.”

Hu mil da de di an te dos fa tos! Mas a ver da de é
esta: por nós, eles es ta ri am in clu í dos na me di da pro -
vi só ria.

De res to, Sr .Pre si den te, é di zer que pelo PFL
aqui vão as pa la vras de elo gio à atu a ção do Lí der Alo -
i zio Mer ca dan te, que fez o pos sí vel, foi um bom in ter -
lo cu tor e pro du ziu um re la tó rio que jul go a con ten to,
mas que nós con tes ta mos em dois pon tos fun da men -
ta is, so bre os qua is co lo ca mos des ta que para a vo ta -
ção em se pa ra do: a ques tão da ele va ção da taxa de 3
para 4% da Co fins e a ele va ção per ver sa de 12 para
32 da CSLL so bre a pres ta do ra de ser vi ço.

O voto do PFL, com es sas res sal vas, é fa vo rá vel 
à ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A ses são
está au to ma ti ca men te pror ro ga da para a con clu são
da vo ta ção des ta ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Flá vio
Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, enal te -
ço o tra ba lho fe i to, uma res pos ta aos an se i os e às ex -
pec ta ti vas de se to res bas tan tes im por tan tes da so ci -
e da de, que es tão es pe ran do por essa vo ta ção para
dar con ti nu i da de aos tra ba lhos que vêm sen do de -
sen vol vi dos.

Por ou tro lado, esse pro je to de lei de con ver são
sig ni fi ca, in fe liz men te, um gol pe ex tre ma men te duro e 
de vas ta dor no mo vi men to so ci al do Bra sil.

Digo isso com cons tran gi men to, por que tam -
bém sou mem bro do Par ti do dos Tra ba lha do res, e es -
pe rá va mos que esse en ca mi nha men to pu des se ser
fe i to de ma ne i ra di fe ren te. Não o foi, ape sar dos ape -
los in sis ten tes para que o art. 21 da me di da pro vi só ria 
fos se su pri mi do. Esses pe di dos in sis ten tes não fo ram
so men te de mi nha par te, mas tam bém do PMDB, do
PSDB e de ou tros Par ti dos, que se so ma ram à mes -
ma pre o cu pa ção. 

Gos ta ria de ex ter nar para o Ple ná rio a pre o cu -
pa ção prin ci pal. O Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia
So ci al é o ór gão res pon sá vel pela po lí ti ca na ci o nal de 
as sis tên cia so ci al. Como tal, é o res pon sá vel pela
emis são do cer ti fi ca do de fins fi lan tró pi cos, por que a
po lí ti ca na ci o nal de as sis tên cia so ci al é ta re fa do Mi -
nis té rio de Assis tên cia So ci al e do Con se lho Na ci o nal 
de Assis tên cia So ci al. 

Essa é a idéia dos cin co mil Mu ni cí pi os bra si le i -
ros que têm Con se lhos, dos 27 Esta dos, do Con se lho
Na ci o nal de Assis tên cia So ci al aqui de Bra sí lia. O que 
pre vê o art. 21? Das de ci sões do Con se lho Na ci o nal
de Assis tên cia So ci al po dem re cor rer o INSS, a Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral. Por que o INSS, por que a 
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, se es ta mos fa lan do
em po lí ti ca de as sis tên cia so ci al? Vão re cor rer a
quem, de acor do com o art. 21? Vão re cor rer ao Mi -
nis té rio da Pre vi dên cia! Se quer vão re cor rer ao Mi nis -
té rio da Assis tên cia e Pro mo ção So ci al. Isso é o mes -
mo que ocor rer quan do um Con se lho de Assis tên cia,
num Esta do, faz uma de li be ra ção, e o grau de re cur so 
per ten cer à Se cre ta ria de Fa zen da! É uma dis tor ção
ab so lu ta e com ple ta de va lo res! Uma ne ga ção da as -
sis tên cia so ci al! Um re tro ces so ex tra or di ná rio da as -
sis tên cia so ci al no Bra sil! Um des ca so!

O que a Mi nis tra Be ne di ta da Sil va dirá? Que o
grau de re cur so não pode ser de ci di do por ela? Que
ou tro Mi nis té rio vai de ci dir isso? Que con fi an ça se
pode ter? É o mes mo que di zer: “Não te mos con fi an -
ça em você”. O grau de re cur so vai para ou tro Mi nis té -
rio. Sª Mi nis tra, que a Pre vi dên cia de ci da so bre ma té -
ri as da sua área! 

Essa si tu a ção não pode ocor rer. Se eu fos se mi -
nis tro, a mi nha pri me i ra ati tu de se ria de mi tir-me do
car go, por que, se não exis te con fi an ça no meu con se -
lho e na qui lo que pos so de ci dir – ou tro Mi nis té rio de -
ci de por mim – peço de mis são. Envi ar re cur so para
ou tro Mi nis té rio que não seja o meu? O que a Pre vi -
dên cia de ci di rá so bre a po lí ti ca de as sis tên cia?

Nes se caso, as pes so as ar gu men tam que a
isen ção da quo ta pa tro nal deve ser con tro la da em ra -
zão de se acre di tar que o mo vi men to so ci al é cul pa do. 
Você é cul pa do, até pro va em con trá rio. Eu es pe ra ria
do Se na do e do Go ver no ati tu de di fe ren te para com o
mo vi men to so ci al. De se ja ria que dis ses sem: “Que
bom que es tão cu i dan do da cri an ça, do me ni no de
rua, do ido so, do ve lho, da sa ú de, do ex cep ci o nal.
Des cul pem-nos pelo des ca so com o mo vi men to so ci -
al du ran te to dos es ses anos”. Mas não! Res pon dem:
“Vo cês são ini mi gos, vo cês rou bam. Exis te fal ca trua.
É pre ci so vi gi ar e ana li sar o que está ocor ren do”. Isso
não pode ocor rer com um mo vi men to so ci al or ga ni za -
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do que quer de di car-se ao Bra sil. É um gol pe mu i to
sé rio no mo vi men to so ci al.

Di zem que a as sis tên cia so ci al não tem es tru tu -
ra para cu i dar das isen ções. As pes so as não per ce -
bem que são dois pro ces sos di fe ren tes. Um re quer a
fi lan tro pia, área de res pon sa bi li da de da as sis tên cia
so ci al. O ou tro pede a isen ção, cuja de ci são, acom pa -
nha men to, fis ca li za ção e co nhe ci men to se é cor re to é 
com pe tên cia do INSS. São dois pro ces sos com ple ta -
men te di fe ren tes. 

Assim deve ocor rer em to dos os Esta dos do
Bra sil onde exis tem APAEs, cre ches, hos pi ta is, pes -
so as sé ri as. Não es ta mos fa lan do da “pi lan tro pia”,
que deve fis ca li za da e pu ni da, mas de va lo ri zar as
gran des ini ci a ti vas e as gran des obras no Bra sil.

Sr. Pre si den te, o Con se lho Na ci o nal de Assis -
tên cia So ci al é pa ri tá rio. Go ver no e so ci e da de ci vil
têm res pon sa bi li da de, apri mo ra ram os pro ces sos.
Sem dú vi da al gu ma, pre ci sa mos apri mo rar o en ten di -
men to de cor ren te des sa me di da pro vi só ria, que foi
um gol pe duro. 

Mas há duas sa í das. Uma de las se ria a emen da
su pres si va. Fi ze ram um ape lo ao Re la tor para a apre -
sen ta ção de uma emen da su pres si va do art. 21. Po de -
re mos dis cu tir com cal ma a ma té ria, du ran te um ou dois 
me ses – te mos tem po para isso. Eu, ou tros Par ti dos e
cen te nas de en ti da des sé ri as en dos sam esse pe di do,
em nome da as sis tên cia so ci al, do diá lo go e do en ten di -
men to, ten do em vis ta essa emen da su pres si va do art.
21, por que não exis te des ta que para isso. Então, é ta re -
fa ex clu si va do Re la tor di zer se isso pode acon te cer ou
não, mas é um ape lo que se faz em nome da as sis tên -
cia so ci al, do mo vi men to so ci al...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor?

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR)  – ... do
mo vi men to sé rio

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor?

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR)  – ...a fa -
vor de um Bra sil mais jus to.

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
A Mesa in for ma que, nes se mo men to, o Se na -

dor Pe dro Si mon está cor re to, é per mi ti do o apar te. O
Se na dor Flá vio Arns en cer rou an tes que pu des se se
po si ci o nar.

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª dis põe da
pa la vra por dez mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, SRA.s e Srs. Se na do res, co me ço meu pro nun ci a -
men to con ce den do um apar te ao Se na dor Pe dro Si -
mon. 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª é mu i -
to gen til; eu lhe devo mais essa. Eu que ria ape nas di -
zer ao Se na dor Flá vio Arns que é um com pro mis so
as su mi do pelo Se na dor Lí der do Go ver no. O Se na dor 
Alo i zio Mer ca dan te se com pro me teu, no pra zo de um
mês ou no má xi mo dois me ses, en con trar uma sa í da
para essa ques tão; ha ve re mos de des co brir uma fór -
mu la para su prir essa la cu na a que se re fe re o Se na -
dor Flá vio Arns. Há o com pro mis so do Lí der do Go -
ver no, S. Exª in clu si ve te le fo nou para o re i tor da Pon ti -
fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de Por to Ale gre, di zen do
que o Go ver no se com pro me te a, num mês ou em
dois me ses, en con trar sa í da para essa ques tão.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te  (Blo co/PT – SP) – Eu
só que ria apar te ar, para po der...

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no está com a pa la vra e pede um
apar te o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Não, peço o apar te ao fi nal.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, que ro co -
me çar cum pri men tan do o Re la tor Re vi sor, o Lí der
Alo i zio Mer ca dan te, que re a li zou um tra ba lho exa us ti -
vo e ad mi rá vel de re vi são de uma pro po si ção que,
des de o iní cio de sua tra mi ta ção, foi di fí cil por que ti -
nha uma his tó ria po lê mi ca ori gi na da em um acor do
fe i to nos úl ti mos dias da úl ti ma ses são le gis la ti va e
que foi se gui do de um veto pre si den ci al. Enfim, é um
as sun to ex tre ma men te po lê mi co, di ver si fi ca do na sua 
com po si ção, e que exi giu um tra ba lho de ne go ci a ção,
de en con tro de pon tos de vis ta e de in te res ses con fli -
tan tes na Câ ma ra, mas que ain da apre sen ta va pe -
que nas fa lhas que me re ce ram uma re vi são cri te ri o sa
e cu i da do sa por par te do Se na dor Alo i zio Mer ca dan -
te, mu i to au xi li a do por vá ri os ou tros Se na do res aos
qua is ele se re fe riu quan do apre sen tou o seu re la tó -
rio. 

O tra ba lho é con vin cen te, Sr. Pre si den te, e fun -
da men ta do em ar gu men tos. Aque les pon tos que são
ob je to de al gu ma con tes ta ção por par te dos Lí de res
de Opo si ção e que se re fe rem a car ga tri bu tá ria, o Se -
na dor Alo i zio Mer ca dan te ex pli cou mu i to bem. O au -
men to da alí quo ta so bre o im pos to pre su mi do de i xa
op ção a quem qui ser de cla rar o lu cro real, na me di da
em que, sen do em pre sa, terá a sua con ta bi li da de ain -
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da que sim pli fi ca da – e não será di fí cil para ne nhu ma
em pre sa a apu ra ção do lu cro real. Por con se guin te,
exis tin do essa con di ção, veda-se a pos si bi li da de,
essa sim fra u du len ta, de pes so as fí si cas as su mi rem
a fal sa con di ção de pes soa ju rí di ca para se be ne fi ci a -
rem da tri bu ta ção pelo lu cro pre su mi do, dan do uma
con tri bu i ção tri bu tá ria mu i to in fe ri or àque la do tra ba -
lha dor, en fim, do ser vi dor, de pes so as fí si cas que não 
pro cu ram o ca mi nho da re du ção do im pos to por uma
fal si da de na sua ca rac te ri za ção como pes soa ju rí di ca 
que, de fato, não são. De for ma que é ape nas uma
cor re ção para evi tar a pos si bi li da de de si tu a ções fra u -
du len tas, sem que haja pro pri a men te acrés ci mo de
tri bu ta ção, na me di da em que aque les que fi ze rem a
op ção ho nes ta men te pelo cál cu lo do lu cro real, na
de cla ra ção pelo lu cro real, te rão a mes ma alí quo ta.

Qu an to à ele va ção da Co fins dos ban cos, essa
é ab so lu ta men te jus ta e tam bém jus ti fi cá vel. A re for -
ma tri bu tá ria de ve rá cor ri gir, em de fi ni ti vo, essa pos si -
bi li da de de ar ti fí cio de que se va lem os ban cos para
pa gar me nos im pos tos, e são as em pre sas a ati vi da -
de eco nô mi ca que me nos paga im pos to nes te Bra sil,
nes te País, e que mais au fe rem lu cros. Por es ses mo -
ti vos, é tam bém to tal men te con vin cen te e jus ti fi cá vel
essa im po si ção de uma con tri bu i ção um pou co ma i or
por par te dos ban cos. Assim sen do, Sr. Pre si den te, o
PT e os par ti dos ali a dos es tão to dos de acor do com o
re sul ta do des sa ne go ci a ção cri te ri o sa que en fren tou
pres sões na ci o na is de in te res ses mu i to po de ro sos,
sem se cur var, ce den do onde era jus to e que re sul tou
na pro pos ta apre sen ta da pelo Re la tor Re vi sor Se na -
dor Alo i zio Mer ca dan te.

Eu gos ta ria de fa zer ape nas uma ob ser va ção a
res pe i to das em pre sas de soft wa re, das em pre sas
de in for má ti ca, que cons ti tu em um se tor eco nô mi co
da ma i or im por tân cia no País, um se tor da mais alta
cri a ti vi da de – em que o Bra sil tem se des ta ca do e cer -
ta men te se des ta ca rá cada vez mais, dada a in te li -
gên cia e cri a ti vi da de dos bra si le i ros que se de di cam a 
essa ati vi da de –, em pre sas que fo ram ex clu í das ou
não in clu í das no sis te ma do Sim ples. Há uma re cla -
ma ção do se tor, em bo ra gran de par te das em pre sas
já ti ves sem sido be ne fi ci a das e aten di das pela cor re -
ção in tro du zi da pelo Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
equi pa ran do as mi cro em pre sas àque las in clu í das no
Sim ples. E como gran de par te, tal vez a ma i o ria, das
em pre sas de in for má ti ca é de mi cro em pre sas, elas
tam bém se rão be ne fi ci a das pela mes ma con tri bu i ção 
de 0,3% de seu fa tu ra men to. O fato é que ou tras e mu -
i tas não po de rão usu fru ir des se be ne fí cio por que fi ca -
ram ex clu í das do re gi me do Sim ples. 

Entre tan to, que ro apro ve i tar o en se jo para
anun ci ar ao Ple ná rio e aos bra si le i ros que mi li tam
nes se se tor, que tra ba lham com soft wa re e com in -
for má ti ca, que é pro pó si to do Go ver no, afir ma do pelo
Mi nis tro da Casa Ci vil e pelo Mi nis tro da Fa zen da, em
cur to pra zo, ela bo rar uma me di da pro vi só ria vol ta da
ex pli ci ta men te para a área da in for má ti ca, con si de -
ran do a im por tân cia que esse se tor tem para a eco no -
mia na ci o nal, para a ge ra ção de em pre gos, para o de -
sen vol vi men to tec no ló gi co do País. O Go ver no dá im -
por tân cia, re co nhe ce a pri o ri da de al tís si ma des se se -
tor e, ao não in cluí-lo no Sim ples nes te âm bi to das ne -
go ci a ções, com pro me te-se, em cur to pra zo, a en vi ar
uma men sa gem es pe cí fi ca tra tan do com o in te res se
de vi do esse im por tan tís si mo se tor da in for má ti ca, do
soft wa re. 

Sr. Pre si den te, eram es sas as ob ser va ções que
eu gos ta ria de fa zer, cum pri men tan do uma vez mais o 
Re la tor Re vi sor Lí der Alo i zio Mer ca dan te, pelo tra ba -
lho ad mi rá vel que con se guiu fa zer.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, pela or dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, como não es tou em
con di ções de fi car no ple ná rio, eu que ro de i xar re gis -
tra do que es tou en ver go nha da e por tan to de cla ro a
mi nha pro fun da ma ni fes ta ção di an te des sa me di da
pro vi só ria. 

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Está re gis -
tra do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
SRA.s e Srs. Se na do res, que ro res sal tar al guns pon -
tos.

Em pri me i ro lu gar, tan to na Câ ma ra quan to no
Se na do, hou ve pro fun da pre o cu pa ção no sen ti do de
aper fe i ço ar os me ca nis mos para que o pro ces so de
re fi nan ci a men to fis cal pu des se ab sor ver de for ma
jus ta o ma i or nú me ro pos sí vel de em pre sas que, pe -
los mais di ver sos mo ti vos, aca ba ram não re co lhen do
seus im pos tos na épo ca de vi da. Qu e ro lou var o es for -
ço em pre en di do, por que essa é uma si tu a ção de fato,
não adi an ta fi car di zen do que va mos es ca mo te ar, que 
va mos es con der, que não exis te, por que ela está aí.
Inú me ras em pre sas, pe los mais di ver sos mo ti vos, de -
i xa ram de re co lher os seus im pos tos. Por tan to, ape -
sar de ter mos di fi cul da de de ace i ta ção, de fi car mos
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in dig na dos, de que rer mos fa zer de cla ra ção e não ter -
mos con di ções de fazê-la no ple ná rio, esta é a re a li -
da de do Bra sil e é so bre ela que te mos a obri ga ção de 
ope rar. Qu e ro lou var o es for ço para bus car equa ci o -
nar a ade são ao Pro gra ma de Re fi nan ci a men to Fis -
cal, bus can do o apri mo ra men to que acon te ceu tan to
na Câ ma ra quan to nes ta Casa.

Embo ra o Lí der do Go ver no te nha fa la do so bre
isso, eu não po de ria de i xar de re gis trar, de for ma mar -
can te, que ao mes mo tem po em que há um es for ço
do Go ver no para ne go ci ar a in clu são no re fi nan ci a -
men to fis cal em face do re co nhe ci men to das di fi cul -
da des que en fren tam os se to res pro du ti vos, que en -
fren tam as di ver sas em pre sas bra si le i ras, tam bém há 
da par te dos em pre sá ri os bra si le i ros ma lan dra gem.
So men te por que es ta mos de ba ten do no Con gres so
Na ci o nal um pro gra ma de re a ber tu ra do re fi nan ci a -
men to fis cal, inú me ras em pre sas de i xa ram de re co -
lher aqui lo que de ve ri am re co lher este ano com a ex -
pec ta ti va de in clu ir essa quan tia no re fi nan ci a men to.
Os da dos são es tar re ce do res. So men te no úl ti mo
mês, qui nhen tos mi lhões de i xa ram de ser re co lhi dos
de Co fins, por que mu i tos em pre sá ri os es ta vam
aguar dan do o que iría mos de ci dir com o in tu i to de in -
clu ir os im pos tos re la ti vos a este ano tam bém no re fi -
nan ci a men to.

É im por tan te fa zer esse con tra pon to en tre a boa 
von ta de do Go ver no e a boa von ta de do Con gres so
de bus car o en ten di men to para fa ci li tar a si tu a ção de
fato, ape sar de não de di re i to, por que a obri ga ção de
to dos é re co lher os seus im pos tos.

O ou tro pon to re fe re-se ao au men to da car ga tri -
bu tá ria. Tive a opor tu ni da de de ir pelo me nos duas
ve zes à tri bu na na se ma na pas sa da para fa lar so bre
pon tos po lê mi cos, os qua is sus ci ta ram vá ri as ma ni -
fes ta ções e ar ti gos pela im pren sa so bre o au men to
da car ga tri bu tá ria, tão co men ta da nos me i os de co -
mu ni ca ção. Qu e ro res sal tar isso por que te nho con vic -
ção de que se rão os dois des ta ques que aca ba re mos
vo tan do em se pa ra do e, re pi to, como já me ma ni fes tei 
a res pe i to des se pon to da tri bu na, não po de ria de i xar
de fa zer isso no va men te na hora da vo ta ção. 

Vem sen do re pe ti do à exa us tão que o au men to
da base de tri bu ta ção de 12% para 32% da Con tri bu i -
ção So bre o Lu cro Lí qui do gera um au men to de car ga 
tri bu tá ria de 167%, como se ver da de fos se. Não po -
de mos de i xar de lem brar, de for ma mu i to cla ra, aqui lo
que o Se na dor Mer ca dan te res sal tou no seu re la tó rio: 
é uma op ção. Essa é a for ma de com ba ter a eli são fis -
cal. Não é jus to que o tra ba lha dor, que tem des con to
na fon te, seja so bre car re ga do com uma alí quo ta de
Impos to de Ren da, en quan to que a pes soa fí si ca tem

o me ca nis mo de se trans for mar em pes soa ju rí di ca
para fa zer o cál cu lo pelo lu cro pre su mi do e as sim se
fur tar a re co lher o im pos to aos co fres pú bli cos. Aí,
sim, de uma for ma per ver sa, te ria um me ca nis mo de
eli são fis cal, ou seja, es ca pa ria do pa ga men to do im -
pos to de vi do. Essa é uma me di da cor re ti va da eli são
fis cal, mas é op ci o nal. Quem qui ser fa zer o re co lhi -
men to pelo lu cro real pode fazê-lo, não é obri ga do a
sub me ter-se ao au men to da base de cál cu lo de 12%
para 32% da Con tri bu i ção So bre o Lu cro Lí qui do.

A ou tra ques tão da per ver si da de é re la ti va aos
ban cos. Qu e ro en ten der com base em que mu i tos
con de nam o au men to da alí quo ta da Co fins de 3%
para 4% para os ban cos. A pro pos ta ini ci al do Go ver -
no era ou tra, não era de au men to da alí quo ta da Co -
fins. A pro pos ta do Go ver no era me xer na base de cál -
cu lo do PIS e da Co fins para eli mi nar o des con to dos
pre ju í zos ad vin dos das ope ra ções de alto ris co. To da -
via, foi aler ta do de que uma mu dan ça de for ma li ne ar
nes se pon to, sem ter o cu i da do de se pa rar as ope ra -
ções de hed ge, de fun da men tal im por tân cia para o
re fi nan ci a men to da dí vi da pú bli ca, po de ria ca u sar
pro ble mas em ter mos de ma cro e co no mia. Por isso o
Go ver no re ti rou essa pro pos ta, mas não re cu ou da hi -
pó te se de mo di fi car o tra ta men to para o sis te ma fi -
nan ce i ro, que pre ci sa ter um tra ta men to no mí ni mo
igual ao dis pen sa do aos de ma is seg men tos. Essa
mo da li da de que eles têm de des con tar o pre ju í zo das
ope ra ções de alto ris co aca ba fa zen do com que a car -
ga tri bu tá ria efe ti va so bre o sis te ma fi nan ce i ro seja
mu i to me nor do que a in ci den te so bre ou tros se to res.

Tive opor tu ni da de, num dos pro nun ci a men tos
que que ro aqui re pro du zir, de men ci o nar o do cu men -
to da Una fis co, que fez um le van ta men to, a tí tu lo de
ilus tra ção, nos três ma i o res ban cos pri va dos que ope -
ram no País e con clu iu que só es ses três ban cos po -
de ri am pa gar adi ci o nal men te à União cer ca de 860
mi lhões de PIS e Co fins se não ti ves sem o me ca nis -
mo do des con to. No do cu men to da Una fis co fica cla ro 
que, en quan to as de ma is em pre sas su por tam uma
alí quo ta efe ti va de 3,65% ape nas para PIS/Co fins, os
três ma i o res ban cos têm qua se a me ta de da alí quo ta
efe ti va. Che gam a ape nas 2,08%. Então, não há
como fa zer a de fe sa. Va mos pre ci sar de um me ca nis -
mo para se pa rar o des con to dos pre ju í zos ad vin dos
das ope ra ções de alto ris co, do hed ge. Já exis te um
com pro mis so. A Re ce i ta Fe de ral está tra ba lhan do
nes sa pro pos ta. Enquan to isso, ha ve rá au men to da
alí quo ta da Co fins. É jus to. 

Por úl ti mo, que ro lou var a ini ci a ti va do Re la tor
Re vi sor, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, de re ti rar do
tex to algo a res pe i to do qual já me ma ni fes tei ao me -
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nos duas ve zes. Se ria inad mis sí vel que este Con gres -
so apro vas se a sus pen são dos pro ces sos jul ga dos
dos em pre sá ri os que des con ta ram dos tra ba lha do res 
e não fi ze ram o re pas se ao INSS. Se ad mi tís se mos
isso não po de ría mos dor mir com a cons ciên cia tran -
qüi la. Qu e ro, re pi to, lou var a ini ci a ti va do Re la tor Re vi -
sor, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, de re ti rar esse ver -
da de i ro es cân da lo do tex to da Me di da Pro vi só ria nº
107.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o
PMDB tem com pro mis so com o Re fis e a eco no mia
na ci o nal de pen de mu i to dele. O nos so Par ti do abra -
çou essa ban de i ra do Re fis 1 e Re fis 2 em to dos os
mo men tos, par ti ci pan do ati va men te do acor do fe i to
no fi nal do Go ver no pas sa do. Esti ve mos com o Pre si -
den te Lula em duas opor tu ni da des ul ti ma men te: no
café da ma nhã no Alvo ra da, de po is no al mo ço no Pa -
lá cio do Pla nal to, e nas duas opor tu ni da des pe di mos
ao Pre si den te que edi tas se a me di da pro vi só ria para
que os con tri bu in tes ti ves sem de vol ta o Re fis.

Em to dos os mo men tos, tra ba lha mos para apri -
mo rar o Re fis, para ver da de i ra men te me lho rá-lo.
Aliás, acer ta mos essa ques tão numa re u nião aqui no
Ga bi ne te do Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer -
ca dan te, en tre os Se na do res Arthur Vir gí lio, Lí der do
PSDB e José Agri pi no, Lí der do PFL. Já na que la
opor tu ni da de, an tes mes mo da edi ção da me di da
pro vi só ria, as su mi mos o com pro mis so de par ti ci par
de uma am pla ne go ci a ção, ob je ti van do exa ta men te
con sa grar avan ços. E con se gui mos, sem dú vi da al gu -
ma, de po is des sa ne go ci a ção lon ga, des sa “con cer -
ta ção” am pla, con du zi da ma gis tral men te pelo Lí der
do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, re sul ta dos
in dis cu tí ve is, ób vi os mes mos.

A in clu são da su cum bên cia não es ta va in cor po -
ra da, as sim como a se cu ri ti za ção, a in clu são dos ter -
ce i ri za dos dos Cor re i os, que pas sam a ter aces so à
re ne go ci a ção com as re gras do Sim ples 2, tudo isso
com o com pro mis so fun da men tal, que va mos co brar
– acho que não será pre ci so –, de que tão logo pas se -
mos pelo epi só dio da Re for ma da Pre vi dên cia te nha -
mos con di ções de in clu ir os ter ce i ri za dos dos Cor re i -
os no Sim ples 1. Con se gui mos a in clu são das pe que -
nas e mi cro em pre sas, da que las em pre sas que se
gui a vam pelo Esta tu to da Mi cro em pre sa, para que
pu des sem tam bém re ne go ci ar suas dí vi das.

Faço jus ti ça aos Lí de res, Se na do res Fer nan do
Be zer ra, Jef fer son Pé res, José Agri pi no e Arthur Vir -
gí lio. Em to dos os mo men tos, tra ba lha mos jun tos
para avan çar mos e me lho rar mos. O Se na dor José
Agri pi no, jus ti ça seja fe i ta, de to dos nós foi quem mais 
se de bru çou so bre a ma té ria, por me no ri za da men te
es tu dou o as sun to. Aliás, re cor ría mos mu i to ao Se na -
dor José Agri pi no toda vez que tí nha mos uma dú vi da
e es ti ve mos jun tos. Se não fi ze mos um acor do no
todo, fi ze mos em gran de par te, pelo me nos acer ta -
mos um pro ce di men to para a vo ta ção, o que é mu i to
im por tan te.

Com re la ção aos três pon tos fun da men ta is, Sr.
Pre si den te, a ques tão do pra zo de 180 me ses foi um
avan ço já ne go ci a do na Câ ma ra dos De pu ta dos. E
quan to à ques tão de as em pre sas ca í rem em 1,5% do 
fa tu ra men to, tam bém con se gui mos avan ços ao li mi -
tar mos mi ni ma men te o nú me ro de me ses, o nú me ro
de pres ta ções des se re fi nan ci a men to em 120 dias. O
mes mo ocor reu com re la ção à con so li da ção da pró -
pria dí vi da. O que foi apro va do na Câ ma ra con so li da -
va a dí vi da em 31 de de zem bro do ano que pas sou.
Nós ad mi nis tra mos o bom sen so, o equi lí brio e o meio 
ter mo en tre vi a bi li zar o Re fis, tor ná-lo efi caz, e não
co la bo rar, por ou tro lado, com o prê mio à cul tu ra da
so ne ga ção. Con se gui mos con so li dar o pra zo para a
ne go ci a ção da dí vi da no fi nal de fe ve re i ro.

Com re la ção tam bém à ele va ção da Con tri bu i -
ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do, es ta mos so be ja -
men te con ven ci dos – e dis cu ti mos o tema na re u nião
da Ban ca da do PMDB que re a li za mos hoje à tar de –
de que es ses ar gu men tos le van ta dos, ou que ain da o
se rão, são to dos efi ca zes, me nos um: a al ter na ti va
que se tem para fa zer a de cla ra ção pelo lu cro real.
Isso per mi ti rá uma ta xa ção efe ti va men te ma i or e um
pa ga men to fis cal tam bém cla ra men te jus to.

Sr. Pre si den te, o PMDB vai, sim, cum prir o seu
pa pel pe ran te o País, com re la ção à apro va ção do
Re fis, que é um pro gra ma de re fi nan ci a men to que há
mu i to vem sen do re cla ma do pela so ci e da de.

Va mos vo tar, um a um, to dos os pon tos. A pa u ta
fi cou tran ca da até ago ra, mas nós não de ve mos nos
des cul par por isso. Fi cou tran ca da em fun ção de uma
ne go ci a ção que, é cla ro, avan çou ver da de i ra men te, e
essa dis cus são ob vi a men te exem pli fi ca o que es tou
di zen do.

Por isso, Sr. Pre si den te, o PMDB vo ta rá fa vo ra -
vel men te à apro va ção do Re fis.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Sigo uma
lis ta da qual cons tam 17 Se na do res ins cri tos. Nes te
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mo men to, a pa la vra será con ce di da ao Se na dor
Osmar Dias, por dez mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e
Srs. Se na do res, eu gos ta ria de ter a aten ção do Lí der
do Go ver no, o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, por que
que ro fa zer duas per gun tas para es cla re cer duas dú -
vi das.

Du ran te a cam pa nha ele i to ral, o Pre si den te Lula 
es te ve na Co ca mar, uma das ma i o res co o pe ra ti vas
do Bra sil, se di a da em Ma rin gá, no Pa ra ná. E lá, Sua
Exce lên cia fir mou um com pro mis so com o co o pe ra ti -
vis mo bra si le i ro. Eu achei que aque la ati tu de foi das
mais cor re tas, po si ti vas e um si nal de que o Pre si den -
te Lula es ta va pro pon do ao País um for ta le ci men to
das or ga ni za ções, das co o pe ra ti vas; mas não só as
de pro du ção. Embo ra a Co ca mar seja uma co o pe ra ti -
va de pro du ção e o Pre si den te te nha dito isso lá no re -
cin to, o que Sua Exce lên cia afir mou é que o co o pe ra -
ti vis mo bra si le i ro se ria for ta le ci do em seu Go ver no.

Nós te mos tre ze ra mos no co o pe ra ti vis mo bra si -
le i ro, mas nes ta Me di da Pro vi só ria so men te dois fo -
ram con tem pla dos: o de pro du ção e o de ele tri fi ca ção. 
O co o pe ra ti vis mo do tra ba lho e o de sa ú de fi ca ram de 
fora, e tam bém o de cré di to ru ral, que tem res pon di do, 
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, por boa par te do fi nan ci -
a men to da sa fra nes te País.

A sa fra que es ta mos co lhen do ago ra, de 115 mi -
lhões de to ne la das, nós de ve mos mu i to ao co o pe ra ti -
vis mo de cré di to, que será, em pou co tem po, o prin ci -
pal ins tru men to de fi nan ci a men to da pro du ção agro -
pe cuá ria bra si le i ra. Foi ob je to de um dis cur so do Pre -
si den te Lula, du ran te a se ma na pas sa da – se não me
en ga no –, quan do Sua Exce lên cia dis se que as su mia 
o com pro mis so de trans for mar o co o pe ra ti vis mo de
cré di to nes se que será o ma i or ins tru men to de fi nan -
ci a men to da agro pe cuá ria bra si le i ra.

A mi nha pri me i ra per gun ta, Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, é se o Go ver no pode ou não as su mir um
com pro mis so com os onze ou tros ra mos do co o pe ra -
ti vis mo bra si le i ro que fi ca ram de fora da Me di da Pro -
vi só ria. Falo, in clu si ve, aos Lí de res Re nan Ca lhe i ros,
do PMDB; Arthur Vir gí lio, do PSDB; José Agri pi no, do
PFL, que par ti ci pa ram das con ver sa ções, para que
haja um com pro mis so do Go ver no de in clu ir em ou tra
me di da pro vi só ria, ou em ou tras me di das pro vi só ri as,
os ou tros ra mos do co o pe ra ti vis mo, para que se pos -
sa cum prir, as sim, o com pro mis so do Pre si den te Lula
para com o País. Essa é a pri me i ra dú vi da.

Ago ra en ca mi nho a se gun da dú vi da, para que V. 
Exª pos sa res pon der no meu tem po de dis cus são. Fiz

uma emen da pro pon do que tam bém fos sem in clu í das 
as em pre sas co mer ci a is que com pram ce re a is e os
re ven dem. Ocor re que as co o pe ra ti vas não es tão pre -
sen tes em to das as re giões do País. Essas em pre sas
são res pon sá ve is por boa par te da co mer ci a li za ção
de grãos no in te ri or do Bra sil e se rão ma jo ra das, se -
gun do cál cu los de es pe ci a lis tas na área, em 153%,
por que es tão re co lhen do 1,65% do PIS so bre o fa tu -
ra men to. Como es sas em pre sas não fo ram in clu í das
na me di da pro vi só ria, por que o re la tó rio do Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te as ex clu iu quan do ex clu iu o in ci so 
I, do §10, do art. 3º, da Me di da Pro vi só ria. Então, aca -
bou ex clu in do es sas em pre sas cha ma das ce re a lis -
tas, que com pram e re ven dem no mer ca do, vão pra ti -
ca men te se in vi a bi li zar. Estou fa lan do de mi lha res de
em pre sas es pa lha das pelo in te ri or do Bra sil, que ge -
ram em pre go, pa gam im pos tos, con tri bu em para a
Pre vi dên cia. Por tan to, ha ve rá pre ju í zo tan to para a
Pre vi dên cia quan to para a ge ra ção de em pre gos.
Gos ta ria de sa ber se ha ve ria a pos si bi li da de de ace i -
tar a emen da que apre sen tei. Estas são as duas
ques tões que sus ci to, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. 

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Osmar Dias, mais uma vez, V. Exª tra ta de
te mas re le van tes, de in te res se não só do Esta do do
Pa ra ná, mas de todo o País. 

Em re la ção ao co o pe ra ti vis mo, de fato, há uma
pos si bi li da de que o Bra sil es ti mu le essa mo da li da de
e for ta le ça esse ca mi nho. Inclu si ve, com a apro va ção
do art. 192, po de re mos re gu la men tar a co o pe ra ti va
de cré di to, que é uma for ma de cri ar con cor rên cia real 
para o sis te ma fi nan ce i ro e ba ra te ar a taxa de ju ros na 
pon ta, num país que só tem 23% do PIB de cré di to.
To das as ou tras mo da li da des de co o pe ra ti vis mo têm
se mos tra do, em pa í ses como a Itá lia, um ins tru men to 
po de ro so de de mo cra ti za ção da ren da, de es tí mu lo
ao em pre go e de di na mis mo da ati vi da de eco nô mi ca. 

A Re ce i ta Fe de ral está re u ni da com a SCB já há
al gum tem po, para en con trar res pos ta a cada uma
das mo da li da des, que são ex tre ma men te com ple xas
e es pe cí fi cas. Não há uma for mu la ção que pos sa
con tem plar to das. Cada re i vin di ca ção, cada ramo tem 
pro ble mas com ple xos e es pe cí fi cos, que de ve rão ser
ob ser va dos. Esta mos avan çan do. A ne go ci a ção con -
clu í da é que o se tor agro pe cuá rio e o de ele tri fi ca ção
es tão re sol vi dos. 

Qu an to à se gun da ques tão, à emen da ori un da
da Câ ma ra so bre a in ter me di a ção de pro du tos de co -
mer ci a li za ção, na re a li da de, en glo ba va in clu si ve os
su per mer ca dos. A per da de re ce i ta se ria mu i to am pla
e in de vi da. Então, vou es tu dar ain da, se for pos sí vel,
esta emen da es pe cí fi ca para ve ri fi car se pode ser
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con tem pla da. Caso con trá rio, na ne go ci a ção que nós
es ta mos mo ven do com a Re ce i ta Fe de ral, nós vol ta -
re mos a tra tar. Esse cré di to será com pen sa do na ca -
de ia pro du ti va pela in dús tria de ali men tos. Ela é uma
em pre sa de in ter me di a ção, e na ca de ia pro du ti va isso 
é con tem pla do para o con su mo fi nal, mas de qual -
quer for ma pode es tar ten do al gum tipo de pre ju í zo
es pe ci fi co. Se for pos sí vel, re sol ve re mos ain da hoje
essa ques tão. Caso con trá rio, eu me com pro me to em
ou tras opor tu ni da des re to mar mos esse tema.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Se na dor Alo -
i zio Mer ca dan te, eu agra de ço V. Exª e o cum pri men to
pelo re la tó rio e pelo es for ço que fez para che gar mos
a esse pon to para que pos sa mos vo tar.

Fico sa tis fe i to por sa ber que o Go ver no está
pen san do em in clu ir os ou tros ra mos do co o pe ra ti vis -
mo bra si le i ro pela im por tân cia que tem essa or ga ni -
za ção da so ci e da de para to dos os se to res. A mi nha
emen da, tam bém, não in clui os su per mer ca dos. Ela
tra ta es pe ci fi ca men te das em pre sas co mer ci a is que
tra ba lham com pran do e ven den do ce re a is, o que é
mu i to im por tan te para o se tor da agro pe cuá ria bra si -
le i ra, onde não exis te as co o pe ra ti vas or ga ni za das.

Eu peço, por tan to, a aten ção de V. Exª para essa 
emen da. Se não for pos sí vel in cluí-la hoje, man te re -
mos o com pro mis so de fi car mos con ver san do so bre
esse tema.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So li ci to ao
Se na dor Sér gio Ca bral, e aos de ma is ora do res, que
ob ser vem o tem po re gi men tal, a exem plo do Se na dor 
Osmar Dias, que fi cou den tro do seu tem po e per mi tiu 
apar te, pois há, ain da, dez ora do res ins cri tos para
dis cu tir a ma té ria.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu se -
rei bre ve e ob je ti vo.

Sr. Pre si den te, Srª.s e Srs. Se na do res, há ques -
tões a se rem dis cu ti das e cer ta men te te re mos des ta -
que no que diz res pe i to ao au men to da alí quo ta no lu -
cro pre su mi do, mas eu gos ta ria de fa zer uma ob ser -
va ção. O Se na dor José Agri pi no Maia fez ob ser va -
ções a res pe i to da re ti ra da dos cor re to res de se gu ros
do re la tó rio do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, que, de
fato, foi fe i to com mu i to es for ço e mu i ta com pe tên cia.
Já tive a opor tu ni da de de con ver sar com o Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te a res pe i to des sa in jus ti ça que se
está co me ten do ao re ti rar do tex to, que veio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, os cor re to res de se gu ros.

Sr. Pre si den te, a Fe de ra ção Na ci o nal de Cor re -
to res de Se gu ros, a Fe na cor, que exa us ti va men te
con ver sou com as Li de ran ças na Câ ma ra dos De pu -

ta dos, tem um es tu do, re a li za do pelo Dr. Ge ral do
Arru da, Di re tor de Arre ca da ção da Pre vi dên cia So ci al 
do atu al Go ver no, que apon ta – peço a sen si bi li da de
do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e de seus as ses so res 
– que, se in clu í do o cor re tor de se gu ros no Sim ples 1,
a re nún cia foi a me nor já ob ser va da em to dos os es tu -
dos fe i tos para ou tros se to res eco nô mi cos, algo em
tor no de R$5 mi lhões, que po de ri am ser ze ra dos com
a in clu são e a en tra da na for ma li za ção de par te des sa 
mão-de-obra in for mal. Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
no Sim ples 2 o es tu do é fe i to por al guém dos qua dros
do Go ver no do PT, Ge ral do Arru da, Di re tor de Arre ca -
da ção da Pre vi dên cia So ci al do Bra sil. No Sim ples 2,
a in clu são dos cor re to res de se gu ros não im pli ca rá
em re nún cia. Ao con trá rio, essa in clu são im pli ca rá um 
acrés ci mo de 82% na ar re ca da ção pro je ta da pela Di -
re to ria de Arre ca da ção da Pre vi dên cia So ci al. Os da -
dos uti li za dos são do pró prio Go ver no, do CNAE, do
Ca das tro Na ci o nal de Ati vi da des Eco nô mi cas. E
mais: há um equí vo co ao se con fun dir o pro fis si o nal li -
be ral, cor re tor de se gu ros – e ou tras ati vi da des tam -
bém, mas es pe ci fi ca men te nes sa – com a fi gu ra ju rí -
di ca, a em pre sa. Bas ta di zer que são 60 mil cor re to -
res de se gu ros no Bra sil, e es ta mos nos re fe rin do a
20 mil em pre sas cons ti tu í das no se tor de cor re ta gem
de se gu ros. Então, não en ten do como V. Exª re ti rou
do tex to do re la tó rio, re ti rou da Câ ma ra, esse se tor
tão im por tan te da ati vi da de eco nô mi ca a ser en qua -
dra do no Sim ples 2 que, como eu dis se, por es tu dos
do Go ver no, le va ria o Go ver no a au men tar a base de
ar re ca da ção em 82%. É um ape lo que faço. Ain da há
tem po há bil para que V. Exª re ti fi que nes se bri lhan te
re la tó rio a in clu são dos cor re to res de se gu ros.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Per mi te V. Exª um apar te?

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Pois
não, Exª.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Pri me i ra men te, que ro va lo ri zar a ini ci a ti va do Se na -
dor Sér gio Ca bral. No Rio de Ja ne i ro, essa é uma ca -
te go ria mu i to im por tan te so ci al men te. S. Exª está re -
pre sen tan do o seu Esta do. É uma ca te go ria que pres -
ta um ser vi ço re le van te para o nos so País. Qual é a
nos sa di fi cul da de? A di fi cul da de é abrir a pre ce dên cia 
para as ati vi da des de in ter me di a ção co mer ci al. Não
há ob je ção do Go ver no a essa ca te go ria es pe ci fi ca -
men te. No en tan to, se nós abrir mos esse pre ce den te,
toda a ca de i ra de in ter me di a ção co mer ci al pas sa a
ter le gi ti mi da de de ple i te ar o aces so na Jus ti ça e no
Le gis la ti vo. No que se re fe re ao Le gis la ti vo, po de ría -
mos hoje fa zer um acor do de pro ce di men to com o
com pro mis so de que não fa ría mos isso, por que a per -
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da de re ce i ta no con jun to do co mér cio é ab so lu ta -
men te in com pa tí vel com a si tu a ção de res tri ção or ça -
men tá ria e fis cal que o País atra ves sa. No en tan to, no
Ju di ciá rio, fra gi li za re mos os ar gu men tos do Go ver no
pelo prin cí pio da iso no mia. A nos sa di fi cul da de, nes te
mo men to, não é com a ca te go ria, mas com a ca de ia
dos in ter me diá ri os do co mér cio. Des ta co que, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, não ha via acor do com o Go ver -
no quan to a essa ques tão. Esta mos ex pli ci tan do uma
ques tão pela trans pa rên cia, pelo pro ce di men to, e as -
su mo o com pro mis so com o Se na dor Sér gio Ca bral
de bus car uma sa í da. Lem bro-me de que, quan do o
Se na dor Arthur Vir gí lio era Lí der do Go ver no e de ci di -
mos vo tar pro je tos so bre cre che, pré-es co la e en si no
fun da men tal, en ca mi nhei con tra ri a men te ao pe di do
da Re ce i ta Fe de ral, por não ha ver acor do para in clu ir
no Sim ples esse seg men to. Hoje, faço par te do Go -
ver no e S. Exª da Opo si ção, mas es ta mos jun tos no -
va men te para in clu ir esse se tor. Por tan to, va mos dis -
cu tir essa ma té ria, pois o es tu do é re le van te. O Sim -
ples 2 é uma pos si bi li da de e es tou dis pos to a tra ba -
lhar com o Go ver no para vi a bi li zar essa ques tão. Po -
rém, não po de mos abrir para toda a ca de ia de in ter -
me di a ção co mer ci al.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Se na -
dor Alo i zio Mer ca dan te, agra de ço as ex pli ca ções e os 
ar gu men tos de V. Exª. Evi den te men te es tou de acor -
do. Não te nho ne nhum in te res se em pre ju di car a Re -
ce i ta Fe de ral, a ar re ca da ção do Go ver no bra si le i ro.
Fico fe liz por S. Exª ter com pre en di do o es pí ri to des sa 
ques tão, que é o de não pre ju di car esse im por tan te
se tor da ati vi da de eco nô mi ca: os cor re to res de se gu -
ros. O pró prio Lí der Alo i zio Mer ca dan te com pre en deu 
que o meu Esta do tem um pa pel im por tan te na ati vi -
da de eco nô mi ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, esta ma té ria foi exa us ti va men te dis cu -
ti da em to dos os seus por me no res. Che ga mos à con -
clu são de que é ma té ria mu i to im por tan te para a eco -
no mia bra si le i ra, já que ha ve rá am plas pos si bi li da des
da con ti nu i da de de em pre sas e da ma nu ten ção de
pos tos de tra ba lho im por tan tes nes te País, que dis -
põe de um qua dro tris te de mais de 12 mi lhões de de -
sem pre ga dos.

A ne go ci a ção foi mu i to boa. Mi lha res de em pre -
sas bra si le i ras que es ta vam en di vi da das com o fis co,
com a Pre vi dên cia So ci al, ago ra te rão um am plo ca -

mi nho, uma gran de por ta aber ta para uma ne go ci a -
ção ra zoá vel, po si ti va para a con ti nu i da de dos seus
tra ba lhos.

Sr. Pre si den te, que ro ain da enal te cer a con tri bu i -
ção dada por to dos os Par ti dos que com põem esta
Casa, sem ex ce ção, para a com po si ção des te acor do.

O Se na dor Sér gio Ca bral fez uma res sal va, que
foi de vi da men te ex pli ca da pelo Lí der Alo i zio Mer ca -
dan te, a res pe i to de dis po si ti vo apro va do na Câ ma ra
dos De pu ta dos até mes mo pela Vice-Li de ran ça do
Go ver no. O De pu ta do Beto Albu quer que, do PSB,
com pa re ceu hoje a este ple ná rio um tan to con tra ri a do 
com a dis po si ção, não só da Ban ca da do Go ver no,
mas tam bém da Opo si ção, em der ru bar a pre ten são
das em pre sas se gu ra do ras e das em pre sas de con ta -
bi li da de.

Além dis so, há a pre o cu pa ção de mons tra da
pelo Se na dor Flá vio Arns com a re da ção dada ao art.
21 da Me di da Pro vi só ria, que tira, a meu ver – con tri -
bu in do com o que S. Exª fa lou –, a au to ri da de de um
Mi nis té rio, o Mi nis té rio da Assis tên cia e Pro mo ção
So ci al. Esse não po de rá re ce ber os re cur sos pro ve ni -
en tes da de ci são do Con se lho Fe de ral de Ser vi ço So -
ci al, e, sim, o Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al.

Eu não com pre en do essa in co e rên cia, mas te nho
cer te za de que, fu tu ra men te, em ou tra me di da pro vi só -
ria, o Go ver no, se gun do com pro mis so do pró prio Lí der
Alo i zio Mer ca dan te, ha ve rá de cor ri gir essa de fi ciên cia,
essa in co e rên cia que foi man ti da nes sa MP.

Por tan to, Sr. Pre si den te, com es sas res sal vas, o 
PSB en ca mi nha fa vo ra vel men te à vo ta ção da Me di da
Pro vi só ria nº 107.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Se na dor José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e
Srs. Se na do res, gos ta ria de cha mar a aten ção para
um pon to que até ago ra cre io não ter sido fa la do nes -
ta Casa, tal vez por não ter uma im por tân cia eco nô mi -
ca apa ren te men te mu i to gran de. Re fi ro-me ao art. 24.
Sa be mos que nes sa me di da pro vi só ria do Re fis es tão 
in clu í dos di ver sos au men tos de im pos tos. Já foi ci ta -
do aqui a Co fins, que au men tou para o se tor fi nan ce i -
ro, mas tam bém para o se tor de se gu ros, o que re ca i -
rá di re ta men te no cus to dos se gu ros, no cus to dos
em prés ti mos etc. Há tam bém o au men to da con tri bu i -
ção so ci al so bre o lu cro, cuja base de cál cu lo vai pas -
sar de 12% para 32%, como já foi dito aqui. Mas,
numa vo ta ção em se pa ra do, va mos ten tar der ru bar
essa par te do Re fis.
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Hou ve au men to de im pos tos tam bém em re la -
ção a ou tros te mas. Gos ta ria de ci tar aqui ape nas um.
Essa me di da pro vi só ria que foi apro va da na Câ ma ra
dos De pu ta dos, por meio do pro je to de con ver são,
como é do co nhe ci men to de to dos nós aqui, e que
ago ra está sen do apre ci a da pelo Se na do Fe de ral em -
bu te duas me di das es pe cí fi cas que, inex pli ca vel men -
te, agra vam a si tu a ção fis cal e con tá bil das es co las
pri va das. A pri me i ra, que é ma té ria do art. 24, ele va
em 50% a alí quo ta do Sim ples para o en si no fun da -
men tal. Ela man te ve a alí quo ta da edu ca ção in fan til,
pré-es co lar, e ele vou a alí quo ta do en si no fun da men -
tal em 50%, eli mi nan do, as sim, o in cen ti vo que até
ago ra es ta va a seu al can ce e que só con ti nua man ti -
do para o en si no pré-es co lar.

Se gun do, o pro je to apro va do im pe de o aces so
ao Sim ples das es co las de en si no mé dio. Ape sar de
to dos os es for ços, não se con se guiu evi tar que isso
acon te ces se na vo ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos,
as sim como não se con se guiu, apa ren te men te, aqui
no Se na do, pelo re la tó rio ela bo ra do pelo Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

Cre io que nis so há dois pon tos de gran de im por -
tân cia. Pri me i ro, au men ta o im pos to des sas es co las
que es tão no Sim ples, nor mal men te es co las pe que -
nas do in te ri or, e não as gran des es co las de São Pa u -
lo, do Rio de Ja ne i ro, de Re ci fe ou de Bra sí lia, por que
es sas não es tão no Sim ples. São es co las do in te ri or
que, mu i tas ve zes, prin ci pal men te no se gun do grau,
são as úni cas do lo cal e cos tu mam co brar men sa li da -
des bem mais ba ra tas do que as es co las dos gran des
cen tros.

Então, na re a li da de, não há por que di fe ren ci ar o 
Sim ples da edu ca ção bá si ca, do en si no fun da men tal
e do en si no mé dio, por que to dos os três ní ve is de en -
si no são pri o ri tá ri os. Aliás, hoje, é no en si no mé dio
que vai ha ver ma i or de man da. Pen so que de ve ria ha -
ver um pa ga men to de im pos to uni for me en tre es ses
três ní ve is de en si no, evi den te men te de pen den do so -
men te do ta ma nho da es co la.

Ou tra ques tão é que a ma i o ria das es co las, des -
sas es co las pe que nas do in te ri or, man tém, ao mes mo 
tem po, o cur so de pré-es co la, en si no fun da men tal e
en si no mé dio. Então, ela de ve rá ter três con ta bi li da -
des di fe ren tes: a con ta bi li da de do en si no pré-es co lar
ou edu ca ção in fan til, a do en si no mé dio e a do en si no
fun da men tal.

É evi den te que isso tam bém traz di fi cul da des
para as es co las. Hoje em dia, como to dos sa bem,
quan do a ren da di mi nui, mu i tas pes so as pas sam a ter 
di fi cul da de de pa gar as men sa li da des. E essa di fi cul -
da de vai au men tar se in clu ir mos mais um im pos to. Ou 

seja, além do im pos to para o se tor fi nan ce i ro, que tem 
enor mes lu cros, para os pro fis si o na is li be ra is – ca te -
go ria na qual al guns pa gam me nos que ou tros –, ago -
ra ha ve rá tam bém im pos to para as me no res es co las
pri va das do País.

Des sa for ma, faço um ape lo para que o Se na dor 
Alo i zio Mer ca dan te, já que ain da não foi vo ta do o pro -
je to, re ti re isso do tex to, a fim de que man ti vés se mos
o mes mo Sim ples para to das as es co las, in de pen -
den te men te do ní vel de en si no em que ela atua.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas so a

pa la vra ao Se na dor Sér gio Zam bi a si e, em se gui da,
ao Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, SRA.s e Srs. Se na do res, gos ta ria de ma ni fes tar
mi nha in te gral so li da ri e da de às pa la vras do Se na dor
Flá vio Arns, e tam bém às do Se na dor José Jor ge. Há
pou co, o Se na dor Pe dro Si mon ci tou a pre o cu pa ção
de uma de nos sas uni ver si da des, a Pon ti fí cia Uni ver -
si da de Ca tó li ca do Rio Gran de do Sul, que pos sui
qua tro mil bol sis tas. Tra ta-se de ape nas uma das es -
co las ga ú chas que se sen tem pre ju di ca das com esta
me di da pro vi só ria.

Se na dor Flá vio Arns, nes ta tar de vo ta mos uma
me di da pro vi só ria que, di ria, foi a me di da da in clu são
so ci al, a me di da da so li da ri e da de, a me di da que aten -
deu aos an se i os e an gús ti as pe ri fé ri cos, dis tan tes do
po der cen tral, em que os Mu ni cí pi os po de rão exer ci -
tar suas ações so ci a is, as pes so as por ta do ras de de -
fi ciên cia pas sam a ser re co nhe ci das e os ta xis tas res -
pe i ta dos por sua pres ta ção de ser vi ço.

Ago ra, va mos vo tar uma me di da pro vi só ria, Lí -
der Alo i zio Mer ca dan te, que es pe ro não ser a da bola
nas cos tas, a bola nas cos tas das en ti da des fi lan tró pi -
cas, es pe ci al men te as de en si no, que pres tam aque le 
ser vi ço so ci al que a mão e o bra ço do Go ver no não al -
can çam por que a bu ro cra cia não de i xa. Aliás, eles a
al can çam em tem po de cam pa nha, quan do o Po der
Exe cu ti vo se mo bi li za para fa zer pro mes sas que di fi -
cil men te se rão cum pri das. 

Des sa for ma, res ta a es sas ins ti tu i ções man ti -
das pela so ci e da de para res ga tar o povo aban do na do 
nas pe ri fe ri as. Mas eu con fio no meu Go ver no, meu
Lí der Alo i zio Mer ca dan te, e es tou aqui para as su mir a 
par te do ônus que com pe te a nós que es ta mos nes ta
base. Con fio na sua pa la vra, na pa la vra do Go ver no,
que anun cia me ca nis mos para cor ri gir es sas ques -
tões. Pre o cu pa-me a ques tão dos cor re to res de se gu -
ros, sim. Pre o cu pa-me a ques tão dos con ta bi lis tas.
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Pre o cu pa-me a ele va ção da alí quo ta da CSLL de
12% para 32%. Isso me pre o cu pa por que – e es pe ro
que isto não sig ni fi que au men to da car ga tri bu tá ria –,
por que o PTB, hoje, apo i ou mo ção do meu Lí der, Se -
na dor Fer nan do Be zer ra, no sen ti do de que nós não
va mos vo tar au men to de car ga tri bu tá ria. Nós con fi a -
mos nos cál cu los que o Go ver no nos en tre ga, por que
te mos com pro mis sos e res pon sa bi li da des nes te Go -
ver no, do qual fa ze mos par te e no qual con fi a mos.

Por esta ra zão, cre io que o Go ver no, por meio
do Lí der Mer ca dan te, cri a rá for mas de so lu ci o nar es -
sas an gús ti as que nes te mo men to che gam não ape -
nas a es sas uni ver si da des que ci tei, mas tam bém
àque la pe que na es co la que o Se na dor José Jor ge ci -
tou, que fica na que la vila e é man ti da, mu i tas ve zes,
com o sa cri fí cio dos pró pri os pro fes so res. Esta é a mi -
nha pre o cu pa ção, a mi nha in se gu ran ça, o meu des -
con for to, que é me nor por que o Go ver no anun cia o
com pro mis so de cor ri gir no fu tu ro even tu a is fa lhas
nes ta Me di da que es ta mos vo tan do.

Eu que ria de i xar re gis tra da, por tan to, esta mi -
nha po si ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -

la vra o Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela
or dem para so li ci tar que, como ain da há dez ins cri tos
e já são 19 ho ras e 30 mi nu tos e há des ta ques a se -
rem vo ta dos, fa ça mos uma dis cus são um pou co mais
bre ve, evi den te men te res pe i tan do a mo ti va ção dos
Se na do res, para que pos sa mos vo tar a ma té ria.

Este é o ape lo que faço ao Ple ná rio e à Pre si -
dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Isso de -
pen de rá dos Se na do res ins cri tos, se S. Exªs re sol ve -
rem abrir mão da sua ins cri ção ou di mi nu ir o tem po de 
fala de acor do com a so li ci ta ção do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be -
zer ra. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, SRA.s e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar,
que ro di zer que, aten den do ao ape lo do nos so Lí der,
se rei bre vís si mo. Mas eu não po de ria de i xar pas sar a
opor tu ni da de de tra zer aqui a mi nha sa tis fa ção, que é
a sa tis fa ção dos em pre sá ri os bra si le i ros que têm a
opor tu ni da de de le ga li zar a si tu a ção das suas em pre -
sas por meio das re gras hoje es ta be le ci das pelo Re fis.

É evi den te que não po de mos, numa me di da
pro vi só ria tão am pla quan to esta, aten der a to das as
de man das de toda a so ci e da de e de to dos os Par ti -
dos. Mas lem bro-me mu i to bem de quan do, nes ta
Casa, era Se na dor da Re pú bli ca o sa u do so Darcy Ri -
be i ro. Ele nos deu uma gran de li ção no mo men to em
que o Con gres so Na ci o nal apro va va a Lei de Di re tri -
zes e Ba ses da Edu ca ção. Ao fi nal, após a gran de
ma i o ria dos Se na do res enal te cer o seu tra ba lho, o
Se na dor Darcy Ri be i ro, na pa la vra de agra de ci men to, 
dis se que não po dia com pre en der por que tan to apo io, 
tan ta so li da ri e da de, tan to apla u so à lei ali apro va da,
pois que so men te se apro ve i ta ria 25% da lei a que
dera en tra da no Con gres so há nove anos. Mas mes -
mo isso já era mu i to me lhor.

Não po de mos ti rar de uma me di da pro vi só ria
des ta am pli tu de aqui lo que se ria o ide al, mas aqui lo
que é pos sí vel. Cer ta men te, isso me fez lem brar o Se -
na dor Darcy Ri be i ro, que di zia que o pro je to apro va do 
na que le ins tan te, ape sar de ser ape nas 25% da qui lo
que ele de se ja va quan do o apre sen tou, era me lhor do 
que nada. Há pon tos con fli tan tes, po lê mi cos, que en -
se jam dis cus são. Há um de les em que se con si de ra
que há ele va ção da car ga tri bu tá ria na con tri bu i ção
so ci al para o lu cro lí qui do. Não en ten do des sa ma ne i -
ra, por que há uma op ção, a da de cla ra ção pelo lu cro
real. Po der-se-ia di zer que essa op ção se fará no pri -
me i ro tri mes tre do ano e, por tan to, es ta ria per di do e,
obri ga to ri a men te, se ria fe i ta a ele va ção da car ga pelo 
res tan te des se ano. Entre tan to, o Lí der Alo i zio Mer ca -
dan te dá a opor tu ni da de de, no úl ti mo tri mes tre des te
ano, se fa zer a op ção pelo lu cro real.

Eu não po de ria, a exem plo dos que me an te ce -
de ram, de i xar de tra zer aqui a mi nha pa la vra de apla -
u so ao tra ba lho com pe ten te, sé rio, di li gen te, pa trió ti -
co, não ape nas no con te ú do, mas tam bém na ne go ci -
a ção há bil que foi pro ce di da pelo Lí der do Go ver no
nes ta Casa, o no bre Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
que con tou com o apo io dos Lí de res de to dos os Par -
ti dos, in clu si ve dos Par ti dos da Opo si ção. É ver da de
que não te re mos a una ni mi da de dos vo tos, mas não
po de mos es con der que o PFL, pelo seu Lí der, o Se -
na dor José Agri pi no, meu con ter râ neo, deu uma con -
tri bu i ção para que aper fe i çoás se mos o pro je to, que o
Lí der Arthur Vir gí lio tam bém o fez, que o Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros te nha con tri bu í do, com o peso do seu
Par ti do, o PMDB, bem como os de ma is Par ti dos da
Casa, o PSB, o meu PTB, o PPS, o PDT, to dos os Par -
ti dos. Per do em-me se es que ci al gum. Mas to dos os
Par ti dos con tri bu í ram para que o Se na do, nes te mo -
men to, per mi tis se que as em pre sas pos sam vol tar,
com tran qüi li da de, a ope rar rumo ao ob je ti vo que te -
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mos to dos nós: fa zer com que o Bra sil vol te a cres cer
de for ma sus ten ta da.

Qu e ro, por tan to, cum pri men tar o Se na dor Alo i -
zio Mer ca dan te e tam bém to dos os Lí de res des ta
Casa, que con tri bu í ram para que, nes te ins tan te, o
Se na do apro ve um pro je to que, em bo ra não seja o
ide al, cer ta men te virá em be ne fí cio de toda a so ci e -
da de bra si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s
e Srs. Se na do res, num país, numa na ção, to dos os
seg men tos pa gam im pos tos, mas há um, que se di fe -
ren cia por ge rar em pre gos, que paga mais que os ou -
tros: é o seg men to em pre sa ri al. Um seg men to que
põe o seu ca pi tal em ris co e, mais que isso, tam bém
per ma nen te men te se lan ça em áre as que às ve zes
não es tão se quer mu i to de fi ni das em re la ção a lu cro.

É ób vio que o Go ver no tem os da dos, pois nós
os con se gui mos. Em 1994, tí nha mos 370 mil pro ces -
sos lá na Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal;
hoje são qua tro mi lhões, sem con tar com o sis te ma
da Jus ti ça Fe de ral. To dos sa be mos que esse con jun -
to tem a pa gar, pe las con tas do Go ver no, apli can do a
Se lic, cer ca de R$900 bi lhões/PIB. Não dá para re ce -
ber tudo, mas dá para re ce ber boa par te dis so.

Não foi, como bem dis se o Se na dor Fer nan do
Be zer ra, o me lhor que se po dia con se guir – que ría -
mos até mais –, mas que ro dar o meu tes te mu nho de
que o Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, 
fez todo o pos sí vel. E se não con se gui mos mais, con -
se gui mos uma boa par ce la e mu i tos avan ços em re la -
ção ao pro je to da Câ ma ra. Daí o meu agra de ci men to
à Li de ran ça do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e, mais
ain da, a to dos os Lí de res, por que con se gui mos, nes -
tes úl ti mos dias, fa zer com que esse pro je to ti ves se
mu i tos avan ços, tor nan do-se bem me lhor do que o
que veio da Câ ma ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -

la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Se na dor Pa u lo Paim, que ro, pri me i ra men te, lou var 
o es for ço do Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer -
ca dan te, por ter di a lo ga do com to dos os Par ti dos e Lí -
de res, que con se gui ram che gar a uma con clu são a
res pe i to do pro je to de con ver são que hoje es ta mos
trans for man do em lei.

So bre tu do, que ro res sal tar o as pec to da ma i or
eqüi da de no que diz res pe i to ao pa ga men to de im -
pos tos por par te das pes so as ju rí di cas. Por ve zes, as
pes so as fí si cas trans for mam-se em pes so as ju rí di cas 
para pres tar ser vi ços. Com isso, di mi nu em sig ni fi ca ti -
va men te a co bran ça do Impos to de Ren da que, de
ou tra ma ne i ra, pa ga ri am. A Re ce i ta Fe de ral fez uma
re co men da ção, de po is de anos de ob ser va ção, a res -
pe i to da dis tor ção que es ta va le van do tan tas pes so as
a con se gui rem de i xar de pa gar um im pos to. Assim,
sob o pon to de vis ta da eqüi da de com os tra ba lha do -
res, essa dis tor ção de ver ser ajus ta da para se pro mo -
ver jus ti ça.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor De mós te nes

Tor res.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, eu gos ta ria de di zer ao Ple ná rio que o acor do foi
mu i to bem for mu la do, con tem plan do a hi pó te se que o 
Pre si den te Lula ti nha tra ta do com os pre fe i tos mu ni ci -
pa is: o re fi nan ci a men to do INSS ou das dí vi das da
Pre vi dên cia. Hoje, há uma co bran ça que obri ga o mu -
ni cí pio a pa gar, de uma vez só, dé bi tos his tó ri cos que, 
por ir res pon sa bi li da de de vá ri os pre fe i tos mu ni ci pa is,
não fo ram re co lhi dos no de cor rer dos anos. Voto a fa -
vor da me di da por essa e ou tras ra zões.

Por ou tro lado, quan to ao au men to da base de
cál cu lo de 12% para 32%, é ób vio que essa ma té ria
não pode me re cer aco lhi da do Se na do Fe de ral. Esta
é a ma ne i ra mais fá cil que en con tra ram para au men -
tar a ar re ca da ção: em vez de co bra rem do so ne ga dor
con tu maz, que rem que os que já pa gam efe ti va men te 
te nham sua base de con tri bu i ção alar ga da. Re ce bi
uma sé rie de ofí ci os de ba res, res ta u ran tes e di ver sos 
sin di ca tos re cla man do so bre o as sun to, di zen do que,
com o alar ga men to des sa base de cál cu lo so bre o lu -
cro lí qui do pre su mi do, mu i tas des sas ati vi da des se ri -
am pre ju di ca das e, com isso, até se vol ta ria, para
aque les que qui ses sem fa zer op ção pelo lu cro real,
para um sis te ma de so ne ga ção ab so lu ta men te com -
pro va do.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, voto pela apro va -
ção da me di da e, quan to a esse se gun do as pec to,
voto con tra ri a men te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
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SRA.s e Srs. Se na do res, a Me di da Pro vi só ria nº 107 é 
de cor rên cia da Me di da Pro vi só ria nº 66, apre ci a da
ain da no Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
e, de po is de am plo en ten di men to, apro va da com os
des ta ques do PFL dis cor dan do do au men to dos tri bu -
tos.

O acor do foi des cum pri do. No dia 30 de de zem -
bro, aten den do ao Go ver no de tran si ção, o Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que ve tou o que exis tia em tor no do
Re fis e do Sim ples. Des cum pri do o acor do, sur giu
uma jus ta pres são das em pre sas in te res sa das em se
re gu la ri zar, que que rem ser be ne fi ci a das pela sim pli -
fi ca ção, para que fos se edi ta da nova me di da pro vi só -
ria, pos si bi li tan do a re gu la ri za ção de las e a ob ten ção
da sim pli fi ca ção por ou tras em pre sas.

Essa me di da pro vi só ria foi apre sen ta da pelo
Go ver no. Na MP nº 66, ha via um au men to de 8% para 
9% da CSLL. Por do cu men to as si na do pelo Par ti do
dos Tra ba lha do res e apre sen ta do ao Re la tor Be ni to
Gama, so li ci tou-se o au men to da alí quo ta do Impos to
de Ren da e o au men to da Cide para 0,86%. Isso já re -
dun dou em for te au men to de ar re ca da ção, o que está 
com pro va do pela aná li se fe i ta pela Re ce i ta Fe de ral
em abril de 2003: a ar re ca da ção su biu 28,77% em
qua tro me ses, gra ças es pe ci al men te não a ar re ca da -
ção atí pi ca, mas à ar re ca da ção de cor ren te do au -
men to dos im pos tos pre vis to na Me di da Pro vi só ria nº
66, con ver ti da em lei.

Ago ra, na MP nº 107, o Go ver no apre sen ta o
Sim ples e o Re fis, mas sur pre en de a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, por in ter mé dio de seu Re la tor, o Pro fes sor
Lu i zi nho, do PT de São Pa u lo, au men tan do a Co fins e 
a Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do das pres -
ta do ras de ser vi ço, que são mais de 700 mil em todo o 
Bra sil e atin gem tan to me câ ni cos quan to pro fis si o na is 
li be ra is. A nos sa res pon sa bi li da de é de apro var um ín -
di ce de 167% para os que es tão re co lhen do im pos -
tos, que vi e ram para a le ga li da de, ou seja, con tra os
que, an te ri or men te a esse sis te ma, per gun ta vam se o 
ser vi ço se ria pres ta do com ou sem re ci bo, mas que
hoje che ga ram à for ma li da de e es tão con tri bu in do
para a Re ce i ta e para o Go ver no des te País. Con tu do, 
sur ge esse novo au men to. Não é pos sí vel que o Con -
gres so Na ci o nal pre ju di que os que ge ram em pre go.
Esta mos ca mi nhan do para uma re ces são. A car ga tri -
bu tá ria, que fe chou em 35,68% no ano pas sa do, che -
ga rá a 40%! E é nos sa a res pon sa bi li da de se con ti nu -
ar mos a vo tar essa der ra ma, como hoje cons ta des sa
Me di da Pro vi só ria.

O au men to da Co fins de 3% para 4% be ne fi cia
os ban cos! O De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho, quan do
co lo cou o que o Lí der Alo i zio Mer ca dan te dis se so bre

pe na li za ção no sis te ma fi nan ce i ro, pro cu ra do pela
Fe bra ban (Fe de ra ção Bra si le i ra dos Ban cos), tro cou
sua po si ção ini ci al, que po de ria es tar – e es ta va – cor -
re ta, ado tan do o au men to da Co fins de 3% para 4%.
Quem vai pa gar é o to ma dor, não o ban co! Se hou -
ves se um au men to do Impos to de Ren da dos ban cos, 
es ta va cor re to. Mas não é cor re to au men tar o im pos to 
de vi do pelo to ma dor, que está pro cu ran do fi nan ci a -
men to para com prar o seu au to mó vel, a sua ge la de i -
ra. Este será o gran de pre ju di ca do com o au men to de
3% para 4% da Co fins. Essa é a trans fe rên cia dra má -
ti ca do au men to da car ga tri bu tá ria. Há uma fú ria ar re -
ca da tó ria!

O Insti tu to Bra si le i ro de Pla ne ja men to Tri bu tá rio
mos tra que, só com os au men tos do ano pas sa do, o
Go ver no terá mais R$1,6 bi lhão da CSLL; mais R$4
bi lhões de Impos to de Ren da; mais R$2 bi lhões da
Cide; mais R$6 bi lhões da não cu mu la ti vi da de do PIS, 
que saiu dos ex por ta do res e au men tou a alí quo ta
para quem tra ba lha no mer ca do in ter no; e ago ra mais
R$1,2 bi lhão dos to ma do res de em prés ti mos das ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras e mais R$4 bi lhões, apro xi ma da -
men te, das pres ta do ras de ser vi ço.

Esta mos ca mi nhan do para a re ces são. Esta mos 
pe na li zan do quem gera em pre gos. Mas nós do PFL
não ace i ta mos, não con cor da mos. Um Go ver no que
cria car gos, Mi nis té ri os e Se cre ta ri as de Esta do para
no me ar can di da tos der ro ta dos não tem au to ri da de e
não dá o exem plo para co brar das pres ta do ras de ser -
vi ço um ab sur do au men to de 167%. Não me ve nha fa -
lar que po dem op tar pelo lu cro real, por que, para op -
tar pelo lu cro real, as em pre sas te ri am de es ta be le cer 
um sis te ma com ple to para fa zer ba lan ce tes tri mes tra -
is e acom pa nha men to dos li vros. Tra ta-se de um gas -
to que vai one rar e não vai per mi tir a ge ra ção de em -
pre gos. A de ci são hoje nes ta Casa é se va mos que rer 
ge rar em pre gos ou se va mos cair na re ces são.

Sou a fa vor da me di da pro vi só ria sim, sou a fa -
vor das pon de ra ções do Se na dor Flá vio Arns e do Se -
na dor Sér gio Zam bi a si, mas não pos so ace i tar que
se jam pu ni dos aque les que es tão cons tru in do o Bra -
sil.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to para dis cu tir a ma té -
ria, Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e
Srs. Se na do res, há pou co, eu via o Lí der do Go ver no,
o Lí der da ma i o ria, pre o cu pa do com o fa tor tem po. 

Nin guém, nin guém mes mo nes te ple ná rio con -
se guiu es que cer um epi só dio: no pri me i ro dia des te
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ano, a mul ti dão aver me lhou a Espla na da dos Mi nis té -
ri os com a mar ca ale gre da es pe ran ça. A pos se de
Lula foi a mais con cor ri da da his tó ria. E eu, en tão Pre -
si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, es ta va lá, ao lado
do Pre si den te Lula, e fiz par te da his tó ria. 

Hoje, co me mo ram-se re sul ta dos. A in fla ção não 
es tou rou, o dó lar e o cha ma do ris co Bra sil ba i xa ram,
o sal do co mer ci al está ele va do, os lu cros dos ban cos
e de gran des em pre sas não-fi nan ce i ras cres ce ram
de 70% a 90% em re la ção ao mes mo pe río do do ano
pas sa do, úl ti mo de FHC. Mas os in di ca do res so ci a is
con ti nu am es tá ti cos e dra má ti cos. Ain da não há in fle -
xão para a dis tri bu i ção de ren da; o de sem pre go con ti -
nua em alta; as opor tu ni da des de tra ba lho só cres -
cem na in for ma li da de; a mi sé ria e a vi o lên cia mar cam
o co ti di a no dos gran des cen tros; a cul tu ra do in di vi du -
a lis mo e do con se qüen te de sin te res se pela po lí ti ca
se gue he ge mô ni ca. 

Che gou a hora, en tão, de en trar na se gun da
fase do Go ver no. Urge uma nova po lí ti ca in dus tri al,
com cré di tos do BNDES, do Ban co do Bra sil e da Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral, para pro mo ver a di na mi za ção
de vá ri os se to res, com ge ra ção de em pre gos e ino va -
ções tec no ló gi cas.

Impõe-se pri o ri zar os mi cro, pe que nos e mé di os 
em pre en de do res, pois o ca pi tal es pe cu la ti vo já foi
agra ci a do de ma is. Está atra sa da a gran de mo bi li za -
ção so ci al e so li dá ria. 

Tal vez di gam que o Lí der da mi no ria quer ra di -
ca li zar. Não, co in ci den te men te, pela pre o cu pa ção do
Lí der da ma i o ria acer ca do avan ça do da hora, eu ob -
ser va va um ar ti go cujo tí tu lo é “Pas san do da hora”, de 
au to ria do De pu ta do Fe de ral Chi co Alen car, do PT do
Rio de Ja ne i ro, que vem ao en con tro da Me di da Pro vi -
só ria nº 107, que ba si ca men te dis põe so bre o Re fis e
so bre o par ce la men to de dé bi tos.

Ora, hou ve um avan ço nas dis cus sões re a li za -
das en tre as Li de ran ças do PFL, do PSDB, do PMDB,
en fim, de to dos os Par ti dos, mas o fun da men tal é que
esta me di da pro vi só ria pre vê – algo de que não me
con si go con ven cer – um bru tal au men to de car ga tri -
bu tá ria. Não há a me nor dú vi da de que ela atin ge os
pres ta do res de ser vi ços em ge ral, ex ce to os ser vi ços
hos pi ta la res. O Go ver no per de, sem dú vi da, uma
gran de opor tu ni da de de co me mo rar, como quer o
pró prio Par ti do. A Se na do ra He lo í sa He le na, há pou -
co, saía do ple ná rio, di zen do-se en ver go nha da com a
me di da pro vi só ria do seu Go ver no.

Da qui a pou co, V. Exªs ha ve rão de de ci dir se va -
mos con ti nu ar vo tan do aqui lo que de se ja o Go ver no:
co brar mais de quem está que ren do pa gar; ao in vés
de ir à pro cu ra de so ne ga do res, o Go ver no está au -

men tan do e co bran do com fa ci li da de. Abre a tela, en -
con tra os que es tão pa gan do e au men ta em apro xi -
ma da men te 167% a CSLL.

Meus ami gos, meu caro Pre si den te, esta de ci -
são vai ge rar de sem pre go, vai fa zer com que as pe -
que nas e mé di as em pre sas des te País fe chem. O Go -
ver no de ve ria ir à pro cu ra dos so ne ga do res ao in vés
de au men tar im pos tos para aque les em pre sá ri os que
que rem pa gar ao Go ver no, que que rem so bre vi ver,
que que rem ge rar em pre go.

De i xo des ta tri bu na a po si ção da mi no ria, da mi -
no ria em de fe sa da ma i o ria do povo bra si le i ro. Esta -
mos na Casa para de fen der quem quer tra ba lhar,
quem está tra ba lhan do. Ain da é hora para con vo car
to dos os com pa nhe i ros que dis cu ti ram a ma té ria, que 
avan ça ram na ma té ria, que che ga ram a en ten di men -
tos.

Não vo ta re mos o au men to a CSLL, por que en -
ten de mos que o Go ver no não au men ta a base tri bu ta -
da. Pelo con trá rio, sim ples men te co bra im pos to de
quem está tra ba lhan do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te como Re la tor
da ma té ria. Em se gui da, a Pre si dên cia pas sa rá à vo -
ta ção.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, V. Exª
po de ria aci o nar a cam pa i nha para cha mar os de ma is
Se na do res, já que ha ve rá vo ta ção em se gui da?

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Cer ta men -
te, Se na dor Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem a pa la -
vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para es cla re ci men tos. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, res sal to al gu -
mas ar gu men ta ções que me pa re ce ram re le van tes e
apre sen to mi nhas di ver gên ci as em re la ção a ou tras.
As pre o cu pa ções são pre cá ri as ain da que le gí ti mas
do pon to de vis ta do de ba te de mo crá ti co.

Con si de ro re le van te a pre o cu pa ção dos Se na -
do res Sér gio Zam bi a si e Flá vio Arns, da Se na do ra
Pa trí cia Sa bo ya Go mes e de ou tros que ma ni fes ta -
ram a ex pec ta ti va de que, na cons ti tu i ção de um Mi -
nis té rio de Assis tên cia So ci al, que está as su min do a
res pon sa bi li da de pú bli ca de es ta be le cer po lí ti ca de
as sis tên cia so ci al ao cri ar um con se lho de mo crá ti co
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em par ce ria com a so ci e da de ci vil, para dar o cer ti fi -
ca do de re co nhe ci men to das en ti da des fi lan tró pi cas,
o Mi nis té rio te nha a ple ni tu de e que o con se lho te nha
a sua so be ra nia para de ci dir essa ques tão como um
apri mo ra men to ins ti tu ci o nal ne ces sá rio ao País.

Se olhar mos para o pas sa do re cen te do Bra sil,
ve ri fi ca re mos que, no cam po das fi lan tró pi cas, exis -
tem aque las ins ti tu i ções que tan tos cha ma ram de “pi -
lan tró pi cas”, pois, mu i tas ve zes, não pres ta ram o ser -
vi ço de vi do e be ne fi ci a ram-se de isen ções que mon -
tam hoje a R$1,8 bi lhão, no mo men to em que o País
está dis cu tin do as re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá -
ria, pe din do o sa cri fí cio dos apo sen ta dos! Nós, so bre -
tu do do se tor pú bli co, não po de mos con ti nu ar com
essa po lí ti ca sem mu dar a qua li da de.

O fato de tra tar mos essa ques tão com ri gor tor -
na evi den te que não pre ten de mos pre ju di car ins ti tu i -
ções ab so lu ta men te fun da men ta is. O Se na dor Flá vio
Arns foi Pre si den te Na ci o nal do Con se lho das APAEs, 
que são ins ti tu i ções que pres tam gran des ser vi ços e
não têm tido re co nhe ci men to, não têm ob ti do o cer ti fi -
ca do, por isso sua in dig na ção.

Três Se na do res ma ni fes ta ram gran de in te res se
por essa ma té ria. Então, sen ti mo-nos mo ti va dos a
pro por a ela bo ra ção de um pro je to que con tri bua com
o Go ver no para sua re gu la men ta ção. Isso mos tra que 
o nos so Go ver no é de mo crá ti co e que sua base está
aten ta, bus can do con tri bu ir e apri mo rar pro je tos, pois
este é o pa pel de uma base de go ver no: crí ti ca, aten ta 
e for mu la do ra de po lí ti cas. Então, que apre sen te mos
uma pro pos ta no pra zo de um mês ao Go ver no, dis -
pon do so bre o pa pel da Pre vi dên cia, que é a res pon -
sá vel pelo Orça men to da Se gu ri da de So ci al, que faz
a fis ca li za ção e tem que ser ou vi da, pois, mu i tas ve -
zes, a fis ca li za ção leva à im pug na ção da re no va ção
de cer ti fi ca dos. Mas que não seja essa a úl ti ma pa la -
vra do pro ces so.

Va mos ela bo rar esse pro je to de lei e apri mo -
rá-lo. O Go ver no tem in te res se e dis po si ção para isso. 
Se gu ra men te cons tru i re mos uma sa í da em co mum
acor do. Assu mo esse com pro mis so tam bém pe ran te
o Se na dor Pe dro Si mon.

Di ria que o se gun do ní vel de ques ti o na men to
diz res pe i to mu i to mais a uma opo si ção ide o ló gi ca do
que pro pri a men te a um ar gu men to de mé ri to. Ouvi o
Pre si den te do PFL di zer, des ta tri bu na, que o novo
Go ver no tem fú ria ar re ca da tó ria.

Srs. Se na do res, para quem fi cou oito anos no
Po der e as su miu uma car ga tri bu tá ria que era da or -
dem de 22%, quan do Fer nan do Hen ri que Car do so foi
Mi nis tro da Fa zen da, ele van do-a para 36% do PIB,

che gar ago ra e di zer que a fú ria ar re ca da tó ria está se
dan do nes ses cin co me ses?! Di gam-me fa tos!

O novo Go ver no não tem como re du zir a car ga
tri bu tá ria. E todo mun do aqui sabe dis so. Não há con -
di ções, nes te mo men to da his tó ria do Bra sil, de re du -
ção de car ga tri bu tá ria, por que pre ci sa mos man ter
um su pe rá vit pri má rio, que é o que dá con fi an ça ao
cré di to pú bli co de um País que tan tas ve zes pu niu os
in ves ti do res com gol pes na dí vi da pú bli ca que de te ri -
o ra ram a qua li da de do cré di to pú bli co. Te mos que re -
cu pe rar a qua li da de do cré di to pú bli co, só que a dí vi -
da que her da mos é de R$650 bi lhões. Qu an do o go -
ver no an te ri or co me çou era de R$64 bi lhões. E foi
fun da men tal men te a po lí ti ca de ju ros al tos que nos le -
vou a essa si tu a ção. Te mos que sair des sa ar ma di lha, 
e não há ou tro ca mi nho se não o ri gor fis cal na re ce i ta
e no gas to, no con tin gen ci a men to e no es for ço fis cal,
com o com pro mis so de man ter a car ga.

Argu men tar que a re ce i ta tri bu tá ria au men tou
20% este ano em re la ção a igual pe río do no ano pas -
sa do – e, por tan to, aí está a com pro va ção de que há
um au men to de re ce i ta, em pri me i ro lu gar, por que há
uma sa zo na li da de na re ce i ta e, em se gun do, o no bre
Se na dor re ti rou a in fla ção do ar gu men to, ou seja, S.
Exª está fa lan do em re ce i ta no mi nal. Se eu le var em
con ta o IGPDI, hou ve uma que da real de re ce i ta. E se
eu con si de rar o IPCA, o ga nho de re ce i ta é bas tan te
pe que no.

Sem in fla ção, não po de mos dis cu tir re ce i ta, por -
que a re ce i ta é re ce i ta real, a re la ção com o PIB e a
re ce i ta real; por isso tam bém não é, a meu ver, um ar -
gu men to con vin cen te. 

Mas, no mé ri to, qual é a ques tão fun da men tal
que foi ar güi da aqui no de ba te? É a de que, de um
lado, há a Co fins so bre o sis te ma fi nan ce i ro. Srs. Se -
na do res da Re pú bli ca, o ar gu men to de que qual quer
im pos to in di re to leva ne ces sa ri a men te a um re pas se
de cus to para o con su mi dor, ain da que em úl ti ma ins -
tân cia seja uma pos si bi li da de, é um ar gu men to pre -
cá rio, por que to dos os pa í ses des te pla ne ta têm uma
car ga tri bu tá ria in di re ta. Se le var mos esse ra ci o cí nio
ao li mi te, não há por que tri bu tar ban cos, pois qual -
quer tri bu to so bre os ban cos será ine xo ra vel men te
um re pas se para a taxa de ju ros. Esse ar gu men to é
pre cá rio. Se al gum se tor nes te País tem que dar uma
con tri bu i ção fis cal, mes mo por que co bra do Go ver no
a res pon sa bi li da de fis cal e o su pe rá vit pri má rio todo
dia, por meio das ins ti tu i ções fi nan ce i ras – e so mos
co bra dos in ter na ci o nal e na ci o nal men te –, é o Sis te -
ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, que tem lu cros es pe ta cu la -
res para as con di ções de um País que não pode con -
vi ver com essa si tu a ção.
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O que es ta mos tra tan do aqui, Lí der José Agri pi -
no, Lí der Arthur Vir gí lio, não é de au men to de car ga
tri bu tá ria, mas de blo que ar um me ca nis mo mu i to efi -
caz e in te li gen te de eli são fis cal que, pela com ple xi -
da de do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, está sen do uti -
li za do. O ban co cria um fun do, cujo aci o nis ta é o pró -
prio dono do ban co, e esse fun do tem ga nhos es pe ta -
cu la res, mas o ban co tem per da com as apli ca ções
de ren da va riá vel. De mons tra mos isso em inú me ros
ca sos na CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro. Fun dos que ti ve -
ram ren ta bi li da de, em 20 dias, de 1.100%! E quem
era o dono? Eram os pró pri os aci o nis tas do ban co.
São 1.100% de pre ju í zo no ba lan ço de um ban co que
não re co lhe os im pos tos de vi dos. Te mos que blo que -
ar essa pos si bi li da de.

É pos sí vel um ou tro ca mi nho por meio da in te li -
gên cia da Re ce i ta? É. Mas em cin co me ses não cons -
tru í mos esse ca mi nho. E se fi zer mos uma me di da
“sim pli fi ca tó ria”, como pe diu o Pre si den te do PFL –
“sim pli fi ca tó ria”, Sr. Pre si den te –, o que fa re mos com
a ope ra ção de hed ge? Se, na ope ra ção de cré di to,
digo que qual quer per da não será con si de ra da para o
cál cu lo de base do PIS – a ope ra ção de hed ge é uma
ope ra ção de cré di to e dé bi to, é um pas si vo e um ati vo
–, eu vou so bre car re gar!

Um exem plo di dá ti co: uma em pre sa de au to mó -
ve is. Ela com pra e de po is ven de o au to mó vel. Ela teve 
uma ope ra ção de cré di to e dé bi to. Então, só vai pa gar
im pos to so bre a in ter me di a ção. Se dis ser que a ope -
ra ção de dé bi to não vale, ela terá que pa gar os im pos -
tos so bre toda a com pra de au to mó vel que fez.

Os ban cos, evi den te men te, não po dem ar car
com me ca nis mos como esse! Va mos pre ju di car o
hed ge no País, que é um me ca nis mo de pro te ção le -
gí ti mo, so bre tu do numa con jun tu ra de es ta bi li da de in -
ter na ci o nal e de pre cá ria es ta bi li da de eco nô mi ca que 
es ta mos cons tru in do no Bra sil. Não po de mos ir por
esse ca mi nho!

Te mos que, pro vi so ri a men te, au men tar 1% para 
blo que ar o me ca nis mo de eli são fis cal que exis te no
sis te ma fi nan ce i ro, para de fen der as UTIs, por que há
pes so as que não con se guem ser aten di das, pois fal -
tam in ves ti men tos para de fen der as cri an ças que es -
tão fora das es co las; fal tam in ves ti men tos em trans -
por te, as es tra das es tão in tran si tá ve is, o sa lá rio do
fun ci o na lis mo está ba i xo! É isso que es ta mos dis cu -
tin do. E o sis te ma fi nan ce i ro tem, sim, que dar a sua
con tri bu i ção! É um se tor que tem tido um po der de -
ma si a do so bre as po lí ti cas pú bli cas. E o Con gres so
Na ci o nal tem que se le van tar e tem que dis cu tir, por -
que te mos que eli mi nar es sas bre chas. É isso que
está sen do ofe re ci do!

Va mos im pe dir a eli são fis cal! Não é um au men -
to de car ga bru ta. Eles es tão re co lhen do 1,08%. E
bem afir ma ram aqui vá ri os Se na do res: são 700 mil
em pre sas de ser vi ços que re co lhem, por exem plo, no
lu cro pre su mi do, mas pa gam 1,65%, con for me acor -
do so bre a Co fins, para es ti mu lar as ex por ta ções.

Então, o sis te ma fi nan ce i ro não pode pa gar me -
nos do que paga qual quer ou tro se tor de em pre sa de
ser vi ço no Bra sil, e é isso que está acon te cen do!

É le gí ti ma, é ne ces sá ria e é cor re ta a me di da
que está sen do pos ta, fun da men tal para que fa ça mos 
jus ti ça! Qual é a me di da mais di fí cil de ser dis cu ti da?
A que tra ta de lu cro pre su mi do, pois são 700 mil em -
pre sas. E têm ra zão V. Exªs quan do di zem que esta é
a de ci são mais di fí cil.

Gos ta ria tam bém de adu zir da dos e ar gu men -
tos, mais do que fa zer um dis cur so com pa la vras e ex -
pres sões for tes por que isso não con ven ce este Ple -
ná rio. Argu men tos por que o mo men to que es ta mos
vi ven do na Re pú bli ca é de me nos ide o lo gia e mais
idéi as e ar gu men tos. Se to mar mos como exem plo um 
as sa la ri a do que re ce be R$150 mil por ano, ele vai pa -
gar, na de cla ra ção sim ples, R$33.588,00 de Impos to
de Ren da, com alí quo ta de 27,5%. Essa é a re ce i ta
mé dia de um Par la men tar que tem como úni ca e ex -
clu si va fon te de ren da o sa lá rio. Se uti li zar mos a de -
cla ra ção com ple ta e che gar mos ao ní vel má xi mo de
de du ção, o im pos to será de R$26.548,00. Bas ta ob -
ser var a de cla ra ção do Impos to de Ren da para ver o
que pa ga mos. Na fon te, di re to, sem le gi ti mi da de com
al gu mas de du ções pre vis tas em lei. Se for um au tô no -
mo, pos su ir li vro-ca i xa e che gar ao li mi te de de du -
ções, pa ga rá R$21.900,00. Por tan to, o as sa la ri a do,
por uma es tru tu ra re gres si va e his tó ri ca exis ten te no
País, paga mais do que o au tô no mo; mas am bos pa -
gam em pa ta ma res pró xi mos.

Por ou tro lado, se um as sa la ri a do pu des se se
trans for mar em pes soa ju rí di ca, se um Se na dor pu -
des se ser uma pes soa ju rí di ca e re ce bes se como mi -
cro em pre sa, ele de cla ra ria pelo lu cro pre su mi do e pa -
ga ria R$14.295,00. Qu a se a me ta de do que paga o
as sa la ri a do! Aí me dirá um Se na dor: “Mas, Lí der Mer -
ca dan te, V. Exª está tra tan do um uni ver so de 700 mil
em pre sas, não de as sa la ri a dos, que es tão sen do ex -
pur ga dos das em pre sas para que o pa trão não re co -
lha os im pos tos e ele tam bém não pa gue o Impos to
de Ren da”. Esta mos fa lan do dos al tos sa lá ri os por -
que os ou tros con ti nu am na fo lha de pa ga men to, ta -
xa dos no en ve lo pe, sem ne nhu ma op ção. Ora, aque -
las que são em pre sas e que têm, por tan to, um fa tu ra -
men to e um lu cro não pre ci sam ter essa so bre car ga
de im pos tos. Sa bem quan to vai au men tar o im pos to
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por que es ta mos am pli an do a base de cál cu lo e não
au men tan do a alí quo ta? Vai pas sar de R$14.295,00
para R$16.985,00. São R$16.985,00 con tra
R$33.500,00, va lor pago pelo as sa la ri a do na fon te.
Mes mo que a pes soa ju rí di ca che gue no má xi mo de
de du ções, vai pa gar R$26.000,00. Ain da as sim a di fe -
ren ça é mu i to gran de en tre as pes so as ju rí di cas e os
ci da dãos as sa la ri a dos nes te País. Tem sido as sim ao
lon go da his tó ria! Não se muda isso numa úni ca me di -
da pro vi só ria, mas pre ci sa mos co me çar a mu dar
esse tipo de tra ta men to. Os as sa la ri a dos têm que ter
mais lu gar nes ta Re pú bli ca, so bre tu do os que me nos
ga nham. 

Aque la em pre sa que tem uma re ce i ta pró pria
pode op tar pelo lu cro real; ela de cla ra o lu cro con cre -
to. Aí di zem: “Não, ela vai ter uma ope ra ção com ple -
xa”. Não, a lei co mer ci al obri ga que ela te nha a con ta -
bi li da de em dia; ela tem que pres tar con ta mes mo na
op ção do lu cro pre su mi do; ela não tem cus to adi ci o -
nal ne nhum. Pela lei co mer ci al, ela tem que pres tar
con tas. Então o au men to é pe que no. A di fe ren ça en -
tre o lu cro pre su mi do da em pre sa, o au tô no mo e o as -
sa la ri a do ain da vai con ti nu ar mu i to gran de. Nós es ta -
mos sim ples men te di mi nu in do um pou co da in jus ti ça
para com os as sa la ri a dos nes te País, que não têm
op ção fren te ao Fis co. Com essa de ci são, es ta mos fa -
zen do jus ti ça, ra ci o na li da de eco nô mi ca, prin cí pio de
equi da de en tre aque les que têm a mes ma res pon sa -
bi li da de e a mes ma ren da pe ran te o País. Não é au -
men to de car ga. A em pre sa tem a op ção do lu cro real; 
de cla re o que ga nhou; pa gue so bre o que ga nhou e
nem um tos tão a mais. É uma abor da gem nova? É.
Mas a nos sa es tru tu ra é mu i to re gres si va por que de -
ter mi na a co bran ça de im pos tos pre do mi nan te men te
in di re tos, que pe na li za o mun do da pro du ção e pe na -
li za, so bre tu do, os as sa la ri a dos. É por isso que es ta -
mos in tro du zin do es sas mu dan ças que são le gí ti mas, 
que são ra ci o na is e re pre sen tam um avan ço pos sí vel, 
ne ces sá rio e cor re to nes ta opor tu ni da de.

Por tudo isso es ta mos pe din do o voto dos Se na -
do res a este pro je to, den tro de um qua dro de res tri -
ções se ve ras. Se ria ex ce len te anun ci ar re du ção de
car ga tri bu tá ria, mas não é pos sí vel ain da. Se me lho -
rar mos as fi nan ças pú bli cas, ba i xar mos os ju ros e es -
ta bi li zar mos a taxa de câm bio, se gu ra men te nes ta le -
gis la tu ra es ta re mos re du zin do a car ga tri bu tá ria. Mas
não é o mo men to, não é se gu ro, não é pos sí vel. Den -
tro da car ga tri bu tá ria que tem que ser man ti da, es ta -
mos fa zen do jus ti ça em re la ção ao sis te ma fi nan ce i ro
com as ou tras em pre sas de ser vi ço e, so bre tu do, en -
tre em pre sas, au tô no mos e as sa la ri a dos. É por isso
que peço o voto com a cer te za de que po de mos apro -

var a me di da hoje nes te ple ná rio e as se gu rar to dos os 
avan ços que es ta mos apre sen tan do.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Encer ra da
a dis cus são.

Pas sa mos à vo ta ção.
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos

pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 364, DE 2003

Com fun da men to no art. 312, in ci so II, do Re gi -
men to Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em
se pa ra do da ex pres são “em até cen to e oi ten ta pres -
ta ções men sa is e su ces si vas”, do art. 1º, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 11, de 2003.

Jus ti fi ca ção
A im po si ção de pra zo re ti ra o fun da men to da

con ces são que se pre ten de e a iso no mia com o par -
ce la men to (REFIS) an te ri or men te con ce di do.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Se na -
dor  Pa u lo Octá vio.

REQUERIMENTO Nº 365,  DE 2003

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro Des ta que para
Vo ta ção em Se pa ra do do art. 9º do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 11, de 2003, que “al te ra a le gis la ção tri -
bu tá ria, dis põe so bre o par ce la men to de dé bi tos jun to    
à      Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, à Pro cu ra do -
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, e ao Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as”, pro ve -
ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 107, de 2003.

Sala das Ses sões,  21 de  maio de  2003 – Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

REQUERIMENTO Nº 366, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 312 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, des ta que para vo ta ção
em se pa ra do do art. 9º do PLV nº 11 de 2003, com vis -
tas à su pres são.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Se -
na do ra Ide li Sal vat ti.

REQUERIMENTO Nº 367, DE 2003

Nos ter mos do in ci so II, do art. 312, do Re gi -
men to Inter no, re que i ro a vo ta ção em se pa ra do do
art. 18 do Pro je to de Lei de Con ver são nº 11, de 2003.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  22 12321MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL102     



Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003.  – José
Agri pi no.

REQUERIMENTO Nº 368, DE 2003

Nos ter mos do in ci so II , do art. 312, do Re gi -
men to Inter no, re que i ro a vo ta ção em se pa ra do do
art. 22 do Pro je to de Lei de Con ver são nº 11, de 2003.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003.  –  José
Agri pi no.

REQUERIMENTO Nº 369, DE 2003

Com fun da men to no art. 312, in ci so II, do Re gi -
men to Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em
se pa ra do do art. 22, do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 11, de 2003.

Jus ti fi ca ção

O sig ni fi ca ti vo au men to da CSLL so bre as pres -
ta do ras de ser vi ço al te ra rá, sig ni fi ca ti va men te, a es -
tru tu ra de cus tos des sas em pre sas. Como a ma i o ria
não con se gui rá re pas sar o cus to da exa ção ao con su -
mi dor, é de se in fe rir que tais em pre sas ten de rão a
de mi tir boa par te dos seus em pre ga dos.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Pa u lo
Octá vio.

REQUERIMENTO Nº 370, DE 2003

Com fun da men to no art. 312, in ci so II, do Re gi -
men to in ter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em
se pa ra do da Emen da nº 57,  apre sen ta da à Me di da
Pro vi só ria nº 107, de 2003.

Jus ti fi ca ção

Para que a me di da pro vi só ria nº 107 de 2003
atin ja sua fi na li da de so ci al, é ne ces sá ria a di la ção do
pe río do abran gi do pela con ces são do be ne fí cio.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003.  –  Pa u -
lo Octá vio.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem V. Exª
a pa la vra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, re -
ti ro meu re que ri men to ten do em vis ta que o mo ti vo do
des ta que já foi con tem pla do no re la tó rio do Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia de fe re, Se na do ra Ide li Sal vat ti.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
pelo mes mo mo ti vo, re ti ro o re que ri men to em re la ção
ao des ta que fe i to do art. 9º por que já foi aten di do no
re la tó rio do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia de fe re o ple i to de V. Exª pelo mes mo mo ti vo da 
Se na do ra Ide li Sal vat ti.

Vo ta ção, em glo bo, dos re que ri men tos de des ta -
que para vo ta ção em se pa ra do.

As SRA.s e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)

Apro va dos.
Está pre ju di ca do o re que ri men to do no bre Se -

na dor Pa u lo Octá vio em vir tu de da apro va ção do re -
que ri men to do Se na dor José Agri pi no.

O dis po si ti vo des ta ca do será apre ci a do opor tu -
na men te.

Vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são, con so -
li da do com as emen das e os des ta ques apro va dos
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, que têm pre fe rên cia re -
gi men tal, res sal va dos os des ta ques e as emen das do 
Re la tor Re vi sor.

As SRA.s e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o pro je to de lei de con ver são, fi cam

pre ju di ca das a me di da pro vi só ria e as emen das apre -
sen ta das pe ran te a co mis são mis ta não des ta ca das.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Vo ta ção,
nes te mo men to, do art. 1º, des ta ca do, do Pro je to de
Lei de Con ver são.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Otá vio por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, já é
en ca mi nha men to do DVS?

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Já está em
dis cus são o mé ri to da ma té ria, con for me...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É DVS
re la ti vo ao art. 1º?

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – É o art. 1º
do pro je to.

Se na dor Pa u lo Octá vio, com a pa la vra.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de re gis trar que, nes te mo men to, o
Bra sil atin ge o pa ta mar mais ele va do em sua his tó ria
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da car ga tri bu tá ria, che gan do a 34% do PIB, o do bro
da car ga me xi ca na, que tem um PIB se me lhan te ao
bra si le i ro. 

Como to dos sa be mos, car ga tri bu tá ria ele va da
não é in di ca dor fa vo rá vel a re sul ta dos so ci a is. Por tan -
to, é men ti ro sa a tese de que quan to mais o Go ver no
ar re ca da, mais a so ci e da de lu cra. 

Nós, ao apre sen tar mos este des ta que, en ten -
de mos que o pri me i ro Re fis, do ano 2000, foi aten di do 
por qua se 120 mil em pre sas bra si le i ras, das qua is
ape nas 30 mil con se guem es tar em dia com seus en -
car gos. A Emen da nº 57 ob je ti va aten der às em pre -
sas que es tão em dé bi to, mas não só até fe ve re i ro,
como pro pôs o Re la tor Re vi sor, emi nen te Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te. Já que o Go ver no quer co lo car
em dia a si tu a ção de mu i tas em pre sas, se ria con ve ni -
en te apro var mos dis po si ti vo no sen ti do de que as em -
pre sas ina dim plen tes pu des sem in clu ir os dé bi tos até 
maio ou até a pu bli ca ção da san ção da re fe ri da me di -
da pro vi só ria.

Por tan to, para que a me di da pro vi só ria atin ja a
sua fi na li da de, é ne ces sá ria a di la ção do pe río do
abran gi do pela con ces são do be ne fí cio. É esse o teor
do des ta que ora pro pos to ao pro je to de con ver são.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Re la tor Re vi sor, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Re la tor Re vi sor. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, eu que ria jus ti fi car, ofe re cen do um
dado ao Se na dor Pa u lo Octá vio, para mos trar qual a
pre o cu pa ção que te mos com esse tex to.

Des de o iní cio, foi dito que só se ria re pac tu a da a 
dí vi da até 31 de de zem bro. Po rém, a Re ce i ta só anun -
ci ou isso em fe ve re i ro. A Re ce i ta dis se que não iria re -
ne go ci ar a dí vi da fu tu ra por que al gu mas em pre sas,
opor tu nis ti ca men te, pa ra ram de re co lher tri bu tos
para se be ne fi ci a rem de uma lei que da ria o di re i to de
re pac tu ar dí vi das. Tudo o que foi fe i to, de fe ve re i ro
para cá, está den tro des sa pos si bi li da de. De fato, na
Co fins, hou ve uma que da de re ce i ta da or dem de qui -
nhen tos mi lhões. Por quê? Por que a em pre sa sabe
que vai ha ver uma re pac tu a ção de dí vi da, de i xa de
pa gar e de po is paga em 180 me ses. Como é que va -
mos pri vi le gi ar esse tipo de si tu a ção?

Se na dor Pa u lo Octá vio, a ne go ci a ção foi fe i ta
den tro de um prin cí pio cla ro: de fen der as em pre sas
que es tão com di fi cul da des. Elas têm a pos si bi li da de,
até o fi nal de fe ve re i ro, de re pac tu ar to dos os seus dé -
bi tos. Só não po dem uti li zar-se, du ran te o pra zo de
tra mi ta ção do pro ces so, da ex pec ta ti va de uma mu -
dan ça por que não é cor re to com as em pre sas que es -

tão pa gan do di re i to. Pela mu dan ça do vo lu me de ar re -
ca da ção, ve ri fi ca mos que há, cla ra men te, um mo vi -
men to para se be ne fi ci ar, opor tu nis ti ca men te, des sa
al te ra ção.

Por isso, que re mos man ter o tex to base. Pe di -
mos, por tan to, o voto “sim”. Não é isso, Sr. Pre si den -
te? (Pa u sa.)

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª que é mais ex -
pe ri en te, o Go ver no vota “sim”, pelo tex to base, não é?

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Quem vota
“sim” man tém o tex to. Quem qui ser vo tar com o Se na -
dor Pa u lo Octá vio vo ta rá “não”.

A Mesa quer sa ber se os Srs. Lí de res de se jam
ori en tar suas Ban ca das.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota “sim”, pela ma nu ten ção do
tex to.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, o Blo co vota “sim”, pela ma nu ten ção do tex to.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota com a emen da do Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, com a emen da do Se na dor Pa u lo Octá -
vio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em vo ta -
ção.

As SRA.s 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. 
Por ma i o ria, apro va do. Está man ti do o tex to,

con for me o pro je to ori gi nal.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si -

den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor

Pa u lo Octá vio, são dois os en ca mi nha men tos: pri me i -
ro, já de cla rei o re sul ta do da vo ta ção; se gun do, V. Exª
te ria que ter en ca mi nha do seu pe di do, por es cri to, à
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Vo ta ção do 
art. 18, des ta ca do, do Pro je to de Lei de Con ver são.

Com a pa la vra o Se na dor José Agri pi no, au tor
do des ta que.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O des ta -
que é o de nº 18?

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Exa ta men te.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, meu en ca mi nha men to será mu i to rá pi do.

Gos ta ria ape nas de ler algo. Fo lha de S.Pa u lo,
dia 11 de maio, por tan to, há dez dias: “Os ban cos dis -
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se ram que o mer ca do fi ca ria de sar ru ma do com a pro -
pos ta ini ci al” – Pro fes sor Lu i zi nho. Então, se os ban -
cos se de sar ru ma ri am, fica-se com a pro pos ta ori gi -
nal: au men ta ria a Co fins de 3% para 4% e o to ma dor
do em prés ti mo pa ga ria a con ta.

O Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan -
te, aqui se ma ni fes tan do so bre a ma té ria, foi mu i to
cla ro ao di zer que esse as sun to se ria tra ta do, em úl ti -
ma ins tân cia, na sua in te i re za, com a abran gên cia de -
vi da, por oca sião da re for ma tri bu tá ria. Acre di to ser
uma boa ini ci a ti va.

Por que não, des de já, fi car mos com S. Exª e re -
ti rar mos do tex to a ele va ção de 3% para 4% da Co -
fins, para fa zer mos cla ra op ção en tre os ban cos e o
to ma dor de em prés ti mo? Entre os ban cos e a so ci e -
da de, fi ca mos com a so ci e da de; fi ca mos com a idéia
do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te de dar tra ta men to de -
fi ni ti vo a essa ques tão na re for ma tri bu tá ria. Por que
não? Por essa ra zão, peço o voto do Ple ná rio a fa vor
do des ta que que apre sen to.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Re la tor Re vi sor, Lí der Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para es cla re ci men tos. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, acre di to que já apre sen ta mos ar gu -
men tos fun da men ta is, que é um me ca nis mo cla ro de
eli são fis cal dos ban cos, que a cor re ção dis so, exa ta -
men te pela com ple xi da de, não é fá cil, por que in ci di ria 
so bre to das as ope ra ções de mer ca do de fu tu ro e de
in ter me di a ção fi nan ce i ra com se qüe las gra ves so bre
a eco no mia, e o pa re cer é da Re ce i ta Fe de ral do Bra -
sil. Por tan to, é fun da men tal que fa ça mos com que
esse se tor, que é o que mais ren ta bi li da de tem tido na
eco no mia, o mais pri vi le gi a do, dê essa con tri bu i ção
nes se mo men to de res pon sa bi li da de fis cal de to dos,
so bre tu do o sis te ma fi nan ce i ro que tan to tem co bra do 
res pon sa bi li da de fis cal do Go ver no.

É mu i to jus to, é ne ces sá rio e opor tu no que haja
au men to de ar re ca da ção, para que ele te nha equi va -
lên cia com as ou tras em pre sas de ser vi ço. É por isso
que o Go ver no en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra aos Lí de res, para en ca mi nha rem a vo ta ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota com o Re la tor. Por tan to, en -
ca mi nha o voto “sim”, para man ter o re la tó rio.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, o Blo co vota com o Re la tor, pela ma nu ten ção
do re la tó rio.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
en ca mi nha o voto “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do PSDB en ca mi nha o voto a 
fa vor do des ta que apre sen ta do pelo Se na dor José
Agri pi no, por mo ti vos bem sim ples. Se rei te le grá fi co:
ja ma is vi ban co in cor po rar cus tos des se tipo; ele os
re pas sa para o usuá rio, e as con se qüên ci as são fu -
nes tas. A pior de las é pre ci sa men te ter mos uma taxa
Se lic que cada vez mais se dis tan ci a rá da taxa co bra -
da ao usuá rio no mo men to do cré di to di re to ao con su -
mi dor, no mo men to da co bran ça do dé bi to do che que
es pe ci al.

Por tudo isso e por ter uma po si ção fir ma da con -
tra o au men to de car ga tri bu tá ria, a Li de ran ça en ca -
mi nha o voto a fa vor do des ta que apre sen ta do pelo
Lí der do PFL.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE.) – Sr. Pre si -
den te, o PDT en ca mi nha o voto no sen ti do da apro va -
ção do pro je to, de acor do com o pa re cer do Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas se mos
à vo ta ção do art. 18 des ta ca do. 

As SRA.s e os Srs. Se na do res que con cor dam
em man ter o tex to ori gi nal que i ram per ma ne cer sen -
ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do por ma i o ria.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em vo ta -

ção o art. 22, des ta ca do, do Pro je to de Lei de Con ver -
são.

Com a pa la vra o no bre Se na dor José Agri pi no.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, SRA.s e Srs. Se na do res, traz-me à tri bu na um
as sun to da ma i or im por tân cia, pela abran gên cia que
ele guar da. Nós es ta mos fa lan do do des ti no do fu tu ro
de 870 mil em pre sas pres ta do ras de ser vi ço. Nós es -
ta mos fa lan do da ele va ção de um im pos to cha ma do
CSLL – Con tri bu i ção So ci al So bre o Lu cro Lí qui do –,
que nem mu i to co nhe ci do é, de 12% para 32%, que
in ci de so bre em pre sas pres ta do ras de ser vi ço, que
são 870 mil.

Nes ta hora, mu i tos de les de vem es tar com um
ter ço na mão, re zan do con tra a apro va ção da ma jo ra -
ção des se im pos to que, diga-se de pas sa gem, in te -
res sa úni ca e ex clu si va men te à União. A CSLL é se -
me lhan te ao Impos to de Ren da. Aliás, foi cri a da por
oca sião da Cons ti tu in te de 1988, por De cre to, na
opor tu ni da de em que a Cons ti tu i ção au men ta va a
par ti ci pa ção do IPI do Impos to de Ren da na com po si -
ção do Fun do de Par ti ci pa ção de Esta dos e de Mu ni -
cí pi os. A União, como que para se pro te ger, cri a va a
CSLL, o im pos to que, di fe ren te men te do Impos to de
Ren da e do IPI, vai ex clu si va men te para a União.
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Nós es ta mos fa lan do de um im pos to que, de for -
ma per ver sa, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, 
é co bra do so bre uma base que não é alar ga da. É co -
bra do di re ta e ex clu si va men te so bre 870 mil con tri bu -
in tes que são as em pre sas pres ta do ras de ser vi ço.
Não há no con ce i to o alar ga men to da base tri bu tá ria.
Há um di re ci o na men to cla ro na co bran ça do im pos to,
que re pu to uma per ver si da de.

Aqui foi fa la do pelo Re la tor que não se tra ta va
de au men to da car ga tri bu tá ria e que ha via al ter na ti -
vas. Va mos a uma aná li se prag má ti ca, car te si a na, do
que pode ocor rer se este Ple ná rio de ci dir au men tar a
CSLL de 12% para 32%. Fa ça mos uma con ta rá pi da,
Sr. Pre si den te. Eu sou en ge nhe i ro e te nho fa ci li da de
para fa zer essa con ta.

Admi ta mos que uma em pre sa que fa tu re R$100 
mil por mês, ou R$1 mi lhão e 200 mil por ano, que se -
ria uma em pre sa que po de ria es tar fa zen do par te do
sis te ma Sim ples. Va mos ad mi tir que ela seja pres ta -
do ra de ser vi ço e es te ja den tro do sis te ma de lu cro
pre su mi do. Pela atu al Le gis la ção, terá uma base de
tri bu ta ção de 12%. Terá, por tan to, uma in ci dên cia so -
bre seu fa tu ra men to de R$12 mil, so bre os qua is se -
rão apli ca dos 9% de taxa, que é a Con tri bu i ção So ci al 
so bre o lu cro lí qui do das em pre sas, já que é uma em -
pre sa de lu cro pre su mi do. Ela pa ga ria, Sr. Pre si den te, 
R$1.080,00 de Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí -
qui do. Se, por ven tu ra, a pro pos ta do Go ver no fos se
apro va da, esta mes ma em pre sa, por lu cro pre su mi -
do, com 32% de base tri bu tá ria, pa ga ria 9% so bre
R$32 mil e, por tan to, R$2.880,00 de CSLL. A di fe ren -
ça en tre o que paga hoje e o que pa ga ria com a apro -
va ção des sa alí quo ta, se vi es se a ser apro va da, se ria
de R$1.800,00. A em pre sa pa ga ria RS1.080,00 pelo
atu al sis te ma e R$2.880,00 pela hi po té ti ca pro pos ta
da ele va ção ca tas tró fi ca de12% para 32%. Evi den te -
men te, se ria um ine quí vo co au men to da car ga tri bu -
tá ria. Mas aqui se dis se que há uma al ter na ti va para o
em pre sá rio, que po de ria op tar pelo lu cro real, po de ria 
mu dar para fi car nos 12%, ou para fu gir dos 32%, ele
pode op tar pelo sis te ma do lu cro real, é ver da de que
pode, não nes te ano. 

E aqui eu que ro in vo car o De cre to-Lei 3000/99,
art. 527, que é mu i to cla ro numa co i sa que é im por -
tan te que este Ple ná rio co nhe ça. Essa em pre sa pode
op tar por pa gar a Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro
Lí qui do com base no lu cro real. Só que a par tir de ja -
ne i ro de 2004, por que pela le gis la ção vi gen te do
Impos to de Ren da, uma em pre sa não pode mu dar do
re gi me de lu cro pre su mi do para lu cro real no mes mo
exer cí cio. Ela es ta ria, por tan to, pri si o ne i ra dos 32%
per ver sos de base tri bu tá ria. 

Se gun do pon to: foi dito aqui que essa em pre sa
ti nha obri ga ção de já ter es tru tu ra con tá bil. Não é ver -
da de. Do pon to de vis ta da lei co mer ci al, sim, mas nós 
não es ta mos tra tan do de lei co mer ci al, mas de lei fis -
cal. Para efe i to de tri bu ta ção fis cal, essa em pre sa,
para ter lu cro real, te ria a obri ga ção de ter a con tra ta -
ção de um sis te ma de con ta bi li da de para in gres sar no 
sis te ma de lu cro real. Ela te ria, por tan to, ine qui vo ca -
men te, o ônus do pa ga men to de algo que ela hoje não 
tem: a des pe sa com con ta bi li da de. Ela te ria mais ain -
da que isso: a des pe sa com os ba lan ços tri mes tra is.
Uma co i sa é ter des pe sa com con ta bi li da de re gu lar e
uma ou tra co i sa é, além dis so, ter des pe sa com os
ba lan ços tri mes tra is. 

Mais que isso, ha ve ria o com pli ca dor a mais da
per ver si da de que essa pro pos ta car re ga no seu bojo,
que é eli mi nar algo que é im por tan te para este País
como ins ti tu i ção, que é o lu cro pre su mi do. Qu an do se
cri ou a ins ti tu i ção do lu cro pre su mi do, quis se dar fa ci -
li da des às em pre sas para que elas se es ta be le ces -
sem e cres ces sem, para que lhes fos sem sub tra í das
as di fi cul da des da bu ro cra cia. 

Esta mos, por tan to, di an te de um cla rís si mo qua -
dro: caso se evo lua, no lu cro pre su mi do, de 12% para
32%, tem-se um ônus de R$1.800,00 por mês; caso se
par ta para a al ter na ti va do lu cro real, tem-se de con tra -
tar um ser vi ço de con ta bi li da de, fi can do en tre gue à
com pli ca ção da bu ro cra cia e não ten do o di re i to, ao lon -
go do ano de 2003, de fu gir da ta ri fa de 32%. Está-se
obri ga do pela le gis la ção do Impos to de Ren da. 

O Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan -
te, fa lou que é pre ci so equi pa rar a car ga tri bu tá ria do
tra ba lha dor au tô no mo com a das em pre sas pres ta do -
ras de ser vi ço – como se pu des se con fun dir uma pes -
soa fí si ca com uma pes soa ju rí di ca. As pres ta do ras
de ser vi ço são em pre ga do ras de gen te, Sr.Pre si den -
te. O que te mos, em úl ti ma aná li se, de en ten der nes te
Ple ná rio quan to a esta ma té ria é a ca pa ci da de de es -
sas pres ta do ras de ser vi ço so bre vi ve rem para ge rar
em pre go. Fi ze mos uma aná li se so bre o ônus; o ônus
é ine quí vo co! Ao pas sar de 12% para 32% é de
R$1.800,00! Eu pre fi ro de i xar es ses R$1.800,00 nas
mãos do pe que no em pre sá rio, pres ta dor de ser vi ço,
para que ele pos sa ter a chan ce de ge rar um em pre go 
a trans fe rir esse di nhe i ro como tri bu to para o Go ver -
no.

Sr. Pre si den te, não se pode cu rar a fe bre que -
bran do o ter mô me tro. Aqui está cla ra men te co lo ca da
a op ção. Se se vota a fa vor do au men to de 12% para
32%, vai-se, numa hi pó te se, au men tar a car ga tri bu -
tá ria; na ou tra hi pó te se, que é a al ter na ti va do lu cro
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real, vai-se en tre gar a em pre sa ao com pli ca dor para o 
fim do qual o lu cro pre su mi do foi cri a do.

O que va mos fa zer, Sr. Pre si den te? Va mos fre -
ar? Va mos cri ar im pe di ti vos para a ge ra ção de em -
pre go, ou va mos tra zer aqui uma pro pos ta de so lu -
ção? Diz-se que o pro ble ma é de so ne ga ção; que a
ele va ção de 12% para 32% im põe-se por que a so ne -
ga ção é cla ra.

Sr. Pre si den te, para com ba ter a so ne ga ção
exis tem hoje ins tru men tos fa cí li mos que po dem ser a
so lu ção que de i xo aqui con fi gu ra da. Exis te algo cha -
ma do lu cro ar bi tra do, am pa ra do pela Lei nº 8.981, de
1995, em seu art. 47. Se a em pre sa está em re gi me
de lu cro pre su mi do e a Re ce i ta su põe que es te ja ha -
ven do so ne ga ção, para evi tar essa si tu a ção ou para
levá-la para o in cô mo do e para o com pli ca dor do lu cro 
real, a Re ce i ta quer au men tar a alí quo ta de 12% para
32%. Bas ta apli car o que a lei am pa ra: o lu cro ar bi tra -
do. Não é ne ces sá rio ele var a taxa de 12% para 32%,
es ma gan do de fi ni ti va men te a em pre sa ge ra do ra de
em pre go.

Sr. Pre si den te, peço ao Ple ná rio que faça a op -
ção e re pi to: não se cura fe bre que bran do ter mô me -
tro. Entre de i xar os R$1.800 com o pe que no em pre -
sá rio pres ta dor de ser vi ço ou per mi tir que esse im -
pos to seja trans fe ri do para o Go ver no, fico com o ge -
ra dor de em pre go. So li ci to ao Ple ná rio que de ci da en -
tre a gu lo di ce fis cal do Go ver no e as ge ra ções de em -
pre go de que o País ne ces si ta.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Re la tor Re vi sor, Se na dor Alo i zio Mer ca -
dan te.

A Pre si dên cia faz um ape lo a to dos os au to res
de des ta ques e tam bém ao Re la tor para que cum -
pram o pra zo re gi men tal.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, es ta mos
num de ba te qua li fi ca do so bre uma ma té ria re le van te.

Se na dor José Agri pi no, res pon do, de for ma ar -
gu men ta ti va, as pon de ra ções apre sen ta das por V.
Exª. Pri me i ra men te, o ar gu men to de que a Con tri bu i -
ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do per ten ce à União
não é bom. Tra ta-se de uma con tri bu i ção so ci al que fi -
nan cia o sis te ma de se gu ri da de so ci al. Nes te País, 40 
mi lhões de bra si le i ros es tão fora do sis te ma de Pre vi -
dên cia So ci al. Dos 21 mi lhões que es tão no sis te ma,
16 mi lhões re ce bem até um sa lá rio mí ni mo e nin -
guém re ce be mais do que R$1.561,00. Por isso es ta -
mos dis cu tin do a re for ma da Pre vi dên cia: para cri ar
iso no mia en tre o se tor pú bli co e o pri va do, que está

mu i to dis tan te da re a li da de dos fun ci o ná ri os pú bli cos, 
que pres tam gran de ser vi ço ao Bra sil, mas têm um re -
gi me de pre vi dên cia in sus ten tá vel, mu i to dis tan te da
ma i o ria do povo que se quer tem aces so à pre vi dên -
cia.

A con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro é fun da men -
tal para fi nan ci ar a as sis tên cia so ci al da que les que
che gam à ve lhi ce sem ne nhu ma pro te ção e dos 16
mi lhões que ga nham sa lá rio mí ni mo, e prin ci pal men -
te para am pli ar a base da pre vi dên cia so ci al, por que a 
ma i o ria do povo está ex clu í do.

O se gun do ar gu men to é que es ta mos cer ce an -
do a pos si bi li da de da em pre sa de aces sar o lu cro pre -
su mi do. Ci tem da dos. Não es ta mos au men tan do alí -
quo ta de im pos to, mas am pli an do sua base de cál cu -
lo. A alí quo ta per ma ne ce rá a mes ma: 9% que in ci de
so bre 12%, que sig ni fi ca 1,08% so bre o fa tu ra men to.
Ago ra se rão 9% so bre 32%, ou seja, 2,88% de re co -
lhi men to. Não é au men to de alí quo ta, mas au men to
da base.

Di ri am que com isso es ta mos pre ju di can do as
em pre sas. O ob je ti vo está cla ro: cri ar iso no mia en tre
o as sa la ri a do, o au tô no mo e a em pre sa. Como es ta -
re mos ca u san do pre ju í zo? So bre o que deve in ci dir o
im pos to de uma em pre sa? So bre o lu cro. O fato que
toda a li te ra tu ra in ter na ci o nal con sa grou como me lhor 
fato ge ra dor de im pos tos é o va lor adi ci o na do, aqui lo
que acres cen ta de va lor. O lu cro é o fa tor fun da men tal 
da tri bu ta ção, da con tri bu i ção da área fis cal para a so -
ci e da de. Per gun to o se guin te: o lu cro real tem que ser
ta xa do a mais ou a me nos? Tudo o que for a me nos é
be ne fí cio fis cal, tudo o que for a mais é au men to de
car ga. Não es ta mos au men tan do a car ga so bre o lu -
cro real, es ta mos re du zin do o be ne fí cio por que, ao
op tar pelo lu cro pre su mi do, ela não está de cla ran do o
lu cro, por que, se ela ti ver o au men to de car ga, que
não é o lu cro real dela, ela de cla ra o lu cro real, que é o 
lu cro que tem que ser tri bu ta do, as sim como o as sa la -
ri a do é tri bu ta do na fon te e não tem a op ção do sa lá rio 
pre su mi do. Então, é o lu cro real, é so bre isso que
deve in ci dir. Esta mos re du zin do o be ne fí cio so bre o
lu cro real. 

Ter ce i ro ar gu men to do Lí der: a em pre sa ti nha
uma con ta bi li da de, que era co mer ci al e ago ra é fis cal.
A con ta bi li da de é a mes ma, é obri ga to ri a men te a
mes ma. Ela tem que pres tar con tas das suas ati vi da -
des do pon to de vis ta do sis te ma con tá bil, e isso evi -
den te men te vai in ci dir para o ob je to fis cal. É a mes ma. 
Se ela se sen te pre ju di ca da por au men tar a base do
lu cro pre su mi do, opta pelo lu cro real, apre sen te sua
con ta bi li da de e não será so bre ta xa da. 
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Qu ar to ar gu men to, e nes te o PMDB já ti nha ma -
ni fes ta do com a Li de ran ça do Go ver no a mes ma in -
qui e ta ção, com ra zão. Qual foi a in qui e ta ção apre sen -
ta da? É que, ao lon go des se ano fis cal, ela não vai ter
essa op ção. Por tan to, para este ano, es ta mos so bre -
ta xan do e au men tan do a car ga, e esse ar gu men to é
ab so lu ta men te ver da de i ro, não vou ter gi ver sar. Sim, é 
ver da de i ro. É por isso que na Emen da nº 12 – e re la tei 
isso – tal vez não te nha dado o des ta que me re ci do – é
a opor tu ni da de. Está es cri to:

Pa rá gra fo úni co: A pes soa ju rí di ca – como vai
ser dado o pra zo de no ven ta dias – sub me ti da ao lu -
cro pre su mi do po de rá, ex cep ci o nal men te, em re la ção 
ao quar to tri mes tre do ca len dá rio de 2003 – por que
pres ta con tas tri mes tral men te – op tar pelo lu cro real,
sen do de fi ni ti va a tri bu ta ção pelo lu cro pre su mi do, re -
la ti vo aos três pri me i ros tri mes tres. 

Por tan to, ela po de rá mi grar, ao lon go des te ano,
para o lu cro real e não há, por con se guin te, o au men -
to de car ga. Esse aden do foi in cor po ra do por so li ci ta -
ção da li de ran ça do PMDB, do Se na dor Re nan Ca lhe -
i ros, numa de man da le gí ti ma que a ban ca da fez, e V.
Exª tem ra zão no ar gu men to, so bre o tex to da Câ ma -
ra, mas não so bre o tex to do Se na do.

Meu úl ti mo co men tá rio tal vez seja o mais re le -
van te, di an te de tudo que es ta mos dis cu tin do aqui, é
que pre ci sa mos de em pre go e o Esta do, evi den te -
men te, pre ci sa re du zir a car ga tri bu tá ria, mas é pre ci -
so di zer o que fa zer com a dí vi da que nós her da mos.
Ou va mos fa zer um “cur ra li to”? Só con se gui re mos re -
du zir im pac to so bre o Orça men to para re du zir a car -
ga, com as de man das so ci a is que es tão acu mu la das,
se con se guir mos ter es ta bi li da de ma cro e co nô mi ca e
um ca mi nho só li do de es ta bi li za ção do País. Ain da
as sim, so mos o ter ce i ro País mais de si gual do pla ne -
ta e, do pon to de vis ta dos 20% mais ri cos da so ci e da -
de, que têm 65,4% da ren da, nós so mos o se gun do.
Só na Re pú bli ca Cen tral Afri ca na a ren da é mais con -
cen tra da nes sa par ce la do que qual quer ou tro país do 
pla ne ta.

A ren da do tra ba lho vem ca in do em re la ção à
ren da do ca pi tal, por tan to, o ar gu men to fun da men tal
des sa me di da – eu vol to a ele, Se na dor José Agri pi no
– é que, se o as sa la ri a do re ce ber R$150 mil, na me -
lhor hi pó te se, ele vai ser ta xa do em R$26.548,00. Se
for um au tô no mo, na me lhor hi pó te se, de to das as de -
du ções, ele vai re co lher R$21.900,00. Se ele for op tar
pelo lu cro pre su mi do na le gis la ção atu al, ele vai pa -
gar R$14.295,00 (ca tor ze mil du zen tos e no ven ta e
cin co re a is), e, com essa mu dan ça, vai pa gar
R$16.985,00 (de zes se is mil no ve cen tos e oi ten ta e
cin co re a is). Ain da as sim, é qua se me ta de da que le

que é tri bu ta do na fon te e não tem de du ções pela de -
cla ra ção Sim ples. É exa ta men te a me ta de!

Esta mos di mi nu in do a dis tân cia en tre as em pre -
sas e os tra ba lha do res, cri an do o sis te ma de iso no -
mia pela ren da efe ti va men te au fe ri da, o lu cro real, ou
o sa lá rio, ou a ren da do au tô no mo. É uma me di da de
jus ti ça, que está di mi nu in do o me ca nis mo de eli são
fis cal. E a em pre sas não será so bre ta xa das. Bas ta
ser ta xa da por aqui lo que deve ser ta xa da, pelo lu cro
que au fe riu, para, numa so ci e da de so li dá ria, aju dar a
fi nan ci ar a Pre vi dên cia So ci al, num País que, dos 21
mi lhões de apo sen ta dos, in sis to, 16 mi lhões re ce bem 
até R$240,00 (du zen tos qua ren ta re a is) e 40 mi lhões
não es tão se quer na Pre vi dên cia So ci al.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Va mos à
vo ta ção do art. 22, des ta ca do. 

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca -
das.

Lí der Tião Vi a na!
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pela ma -

nu ten ção do tex to. Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Lí der Re -

nan Ca lhe i ros!
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem

re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se -
na do res, es tou em gê ne ro, nú me ro e grau, sem pes -
ta ne jar, ab so lu ta men te con ven ci do dos ar gu men tos
que fo ram bri lhan te men te de fen di dos pelo Se na dor
José Agri pi no.

Não te nho ab so lu ta men te ne nhu ma dú vi da, ex -
ce to a al ter na ti va que so brou, em que, ao pre fe rir o
sis te ma da de cla ra ção do lu cro real, as pes so as pa -
ga rão sa tis fa to ri a men te e não na for ma da ele va ção
pre ten di da. Isso, sem dú vi da, de i xa cla ro, ab so lu ta -
men te cla ro, que não es ta mos di an te de uma ele va -
ção de car ga tri bu tá ria nem tam pou co de alí quo ta
pura e sim ples men te. Esta mos, Sr. Pre si den te, SRA.s 
e Srs. Se na do res, di an te da ne ces si da de – e os ar gu -
men tos são far tos – de fe char mos a por ta para a eli -
são fis cal.

Hoje, na re u nião do PMDB, dis cu ti mos o as sun -
to por me no ri za da men te, por dois mo ti vos. Pri me i ro,
por que tí nha mos que po si ci o nar a Ban ca da. E não
po de ría mos fazê-lo sem dis cu tir o as sun to pro fun da -
men te. Se gun do, por que não ani ma nin guém ele var
car ga tri bu tá ria, au men tar im pos tos. Pre ci sá va mos
ter cer te za do que fa ría mos. E a re u nião, tam bém por
isso, era ne ces sá ria. Na re u nião, de ci di mos pela ne -
ces si da de de pe dir ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
Lí der do Go ver no e Re la tor da me di da pro vi só ria, que 
co lo cas se tex tu al men te, para que dú vi da ne nhu ma
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hou ves se, de que este ano ain da as em pre sas po de -
ri am op tar pelo sis te ma de de cla ra ção do lu cro real.

Por essa ra zão, gos ta ria de fa zer um ape lo aos
com pa nhe i ros da Ban ca da do PMDB, com quem dis -
cu ti mos so be ja men te, para que vo te mos, de ma ne i ra
unís so na, vo te mos pela ma nu ten ção do re la tó rio e
con tra a pro pos ta bri lhan te men te de fen di da aqui no
ple ná rio. Eu re co nhe ço as ra zões. Já dis se e re pi to
que du ran te todo o pro ces so de ne go ci a ção, de con -
cer ta ção, pon ti fi cou mu i to bem o Lí der José Agri pi no.
Re cor re mos a S. Exª em inú me ras opor tu ni da des,
mas, com re la ção a este as sun to, nós te mos po si ções 
di fe ren tes, por que, como eu dis se, es tou ab so lu ta -
men te con ven ci do de que não es ta mos di an te de um
ar ro cho ma i or ain da na car ga tri bu tá ria, mas es ta mos
di an te da ne ces si da de de con ter um me ca nis mo so -
fis ti ca do de eli são fis cal.

O voto do PMDB é pela ma nu ten ção do pa re cer
do Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Lí der Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do -
res, des ta vez, ao con trá rio do meu co le ga Lí der Re nan
Ca lhe i ros, es tou em gê ne ro, nú me ro e grau con tra a
idéia de au men tar des ta for ma a car ga tri bu tá ria, pre ju -
di can do, no es pe cí fi co, as em pre sas pres ta do ras de
ser vi ços, e no glo bal, o con jun to da eco no mia.

Eu ali nho três ar gu men tos bas tan te sim ples. O
pri me i ro – e bri gar com a ma te má ti ca é mais di fí cil do
que es gri mir no cam po das idéi as abs tra tas – é que a
car ga tri bu tá ria es pe cí fi ca das em pre sas pres ta do ras
de ser vi ços sobe de 1,08% para 2,88%. O se gun do é
que, em bo ra as em pre sas pres ta do ras de ser vi ços
“pro du zam” bens in tan gí ve is, é evi den te que in ci dem
cus tos no vos e adi ci o na is so bre elas. E o ter ce i ro ar gu -
men to é que es ses cus tos se rão cer ta men te re pas sa -
dos para as em pre sas, aque las que pro du zem bens
tan gí ve is que por ven tu ra con tra ta rem es sas em pre sas 
pres ta do ras de ser vi ços de cus tos mais ca ros.

Por tudo isso e por uma ele men tar con vic ção, a
mais aca ci a na das con vic ções, fica mu i to di fí cil, ape -
sar do ta len to do Lí der Mer ca dan te, ape sar da boa
von ta de que te mos em re la ção a ele, que é ines go tá -
vel, al guém me con ven cer de que au men tar al gu ma
co i sa de 12% para 32% não sig ni fi ca rá, ao fim e ao
cabo, al gum au men to de car ga tri bu tá ria. É ques tão
de não de sa fi ar mos a ló gi ca da ma te má ti ca e, por ou -
tro lado, agre gar mos a idéia da sen si bi li da de so ci al,
pri me i ro de i xan do bem cla ro que se o País não pára
ago ra com a es ca la da do au men to da sua car ga tri bu -

tá ria, o País não será ca paz de dar res pos ta à ex clu -
são so ci al tão bem ver be ra da pelo Lí der Mer ca dan te.

Se, por ou tro lado, a nos sa pre o cu pa ção é com
a ra ci o na li da de do pro ces so, não exi gi mos nun ca do
Go ver no que ele per des se ar re ca da ção nes te mo -
men to. Mas co bra mos sim que com pre en da que há
um mo de lo es go ta do, há um mo de lo exa u ri do. E des -
ta vez me di ri jo ao Ple ná rio, até aci ma de Par ti dos –
eu não que ria fa zer aque le jogo do sen ta e le van ta –,
aci ma dos Par ti dos, o Ple ná rio deve de ci dir se fica
com o Go ver no que está, nes te es pe cí fi co caso, nes te 
mo men to, tra ba lhan do o cur to pra zo do seu ca i xa, ou
se fica com o em pre go; se fica com quem em pre ga,
se fica com quem pro duz, ou se fica com a vo ra ci da de 
fis cal, a vo ra ci da de ar re ca da tó ria de um Go ver no que 
ter mi na rá por com pli car a sua pró pria po si ção di an te
da eco no mia bra si le i ra.

Por tan to, Sr. Pre si den te, eu, que en ca mi nho
pelo PSDB, re co men do aos meus com pa nhe i ros, aos 
meus li de ra dos que acom pa nhe mos o des ta que
apre sen ta do pelo no bre Lí der do PFL. Ao mes mo
tem po, eu me sin to no de ver de di zer que esta ma té ria 
de ve ria ul tra pas sar a bar re i ra dos Par ti dos, de ve ria ir
a cada cons ciên cia, a cada pre o cu pa ção, a cada co -
ra ção...

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Lí der
Arthur Vir gí lio, a Pre si dên cia faz um ape lo. É um mi -
nu to para ori en tar a Ban ca da.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con -
cluo, es pe ran ço so no voto de V. Exª, que te nho cer te -
za de que, sen sí vel como é ao so ci al, V. Exª não ha ve -
rá de, nes te mo men to, fal tar ao ape lo que lhe faz este
seu ad mi ra dor tão tra di ci o nal. 

Sr. Pre si den te, en cer ro, di zen do que, além e aci -
ma da ex pec ta ti va dos vo tos do PSDB, te nho a con -
vic ção de que este Ple ná rio op ta rá pelo em pre go, op -
ta rá pelo fim da der ra ma fis cal, op ta rá por jus ti ça. E a
jus ti ça vem a par tir do mo men to em que se alia a ra ci -
o na li da de eco nô mi ca à idéia de se ter cla ra men te
sen si bi li da de para não ma tar a ga li nha dos ovos de
ouro. E es ta mos a pon to de ma tar a ga li nha dos ovos
de ouro nes te País.

Obri ga do, Sr. Pre si den te. Era o que eu ti nha a di -
zer.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia faz um ape lo a to dos os Lí de res, pois, nes ta
eta pa de en ca mi nha men to de vo ta ção, a con ces são
da pa la vra é para in di ca ção da Ban ca da no tem po
má xi mo de um mi nu to.

Pas sa mos a pa la vra ao Lí der José Agri pi no para 
ori en tar a Ban ca da.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – SC) – Sr. Pre si -
den te, a ori en ta ção é ób via. Peço aos meus com pa -
nhe i ros que acom pa nhem o meu des ta que em nome
do em pre go.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Alme i da Lima, do PDT, para ori en tar a Ban ca da.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do PDT en ca -
mi nha rá no sen ti do de vo tar com o Re la tor, por se en -
con trar con ven ci da de que não há au men to de car ga tri -
bu tá ria para esse seg men to. Vejo, na al ter na ti va que a
lei es ta be le ce, a pos si bi li da de de se es ta be le cer ou co -
me çar a se es ta be le cer o pro ces so de eqüi da de fis cal.
Por tan to, vejo, por um lado, aque les que pa gam im pos -
tos bus car al ter na ti vas para um me nor pa ga men to, para 
uma me nor ta xa ção; por ou tro lado, tam bém vejo que a
fun ção do Fis co é exa ta men te es ta be le cer os ins tru -
men tos e as sal va guar das pos sí ve is para evi tar a eva -
são fis cal. Qu an do se es ta be le ce a pos si bi li da de do pa -
ga men to pelo lu cro real, nada mais jus to.

Por tan to, a Li de ran ça do PDT, por es tar cons ci -
en te de que não há au men to de tri bu to, a que, em
prin cí pio, se ria com ple ta men te con trá rio o Par ti do,
vota com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, para ori -
en tar a Ban ca da do PPS.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Sr. Pre si den te, o PPS, por acre di tar que es ta -
mos cor ri gin do uma dis tor ção e fa zen do jus ti ça fis cal,
vota com o Re la tó rio do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques -
tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – É so bre o
as sun to?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sim, Sr. Pre si den te, é so bre o as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, o que vejo aqui é o Lí der do PFL
não que rer per mi tir o au men to de 12% para 32%, e os
li de ra dos do Go ver no di zen do que não se está au men -
tan do. Por tan to, pen so que, por uma eco no mia de tem -
po, po de ría mos re ti rar isso do tex to para não pre ci sar -
mos vo tar. Já que não há au men to, de i xe mos em 12%.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Como não
há ques tão de or dem, a Mesa não res pon de rá a V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Va mos à
vo ta ção do art. 22, des ta ca do.

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 SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si -

den te, peço ve ri fi ca ção de vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O no bre

Se na dor Efra im Mo ra is pede ve ri fi ca ção de vo ta ção.
Sen do re gi men tal a so li ci ta ção, S. Exª será aten di do.

So li ci ta mos o apo i a men to de três Srs. Se na do -
res. Te mos o apo i a men to dos Se na do res José Agri pi -
no, Arthur Vir gí lio e Ante ro Paes de Bar ros.

Va mos à ve ri fi ca ção de vo ta ção.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -

den te, só para ori en tar: quem vota com o meu des ta -
que vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – E quem
vota com o Re la tor vota “sim”.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pro ce de-se à ve ri fi ca ção de vo ta ção.)

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, es tou lem bran do que o Blo co vota “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, lem bro que o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia ape la às SRA.s e aos Srs. Se na do res para que 
ve nham ao ple ná rio. Esta mos em pro ces so de vo ta -
ção no mi nal.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, o PSDB re co men da o voto “não”. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia per gun ta se to dos os Srs. Se na do res já vo ta -
ram. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia aguar da rá, pois dois Se na do res
que rem cor ri gir seu voto. Ain da está em tem po de cor -
ri gir. Bas ta re pe tir o pro ces so.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, ape nas que ro lem brar que o voto de V. Exª é
uma hon ra para o Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia não pode vo tar. Só pode em vo ta ção se cre ta.
Se der em pa te, com cer te za, vo ta rei. (Pa u sa.)

To dos os Srs. Se na do res já vo ta ram? Va mos
en cer rar a vo ta ção.

Não ha ven do ma ni fes ta ção em con trá rio, esta
Pre si dên cia en cer ra a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Vo ta ram
SIM 31 Srs. Se na do res e NÃO 25.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 56 vo tos.
A ma té ria foi apro va da.
Fica man ti do o tex to ori gi nal.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Vo ta ção,

em glo bo, das emen das do Re la tor Re vi sor.
As Srª.s 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.
Se na dor Pe dro Si mon, cons ta rá dos Ana is a sua 

pre sen ça.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Vo ta ção da

Emen da nº 57, apre sen ta da pe ran te a Co mis são Mis ta. 
Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Octá vio, au tor

do des ta que.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, apre sen ta mos o des ta que por en ten der que,
da for ma como es ta mos apro van do essa me di da pro -
vi só ria, com pra zo de ter mi na do de 180 me ses, acon -
te ce rá o que acon te ceu com o Re fis, que foi apro va do
no ano 2000: as em pre sas vão ade rir, mas não vão
con se guir se man ter adim plen tes.

Cre io que de ve ría mos dar o mes mo tra ta men to
dado aos que op ta ram pelo Re fis no ano de 2000.
Bus co um tra ta men to iso nô mi co, uma cor re ção, para
que es sas em pre sas pos sam ter o pra zo de 180 me -
ses alar ga do. Enten do o tra ba lho do Lí der José Agri -
pi no, que con se guiu que o Go ver no ace i tas se o pra zo
de 180 me ses, mas ain da acho pou co esse pra zo.

Enten do que se ria opor tu no que apro vás se mos
um pra zo in de ter mi na do, como se fez com o Re fis an -
te ri or men te apro va do, para se dar o mes mo tra ta -
men to dado às em pre sas que op ta ram pelo Re fis,
apro va do pelo Con gres so no ano 2000.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para es cla re ci men tos. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, eu que ria di zer 
que vi ve mos nes te ple ná rio a mais rica vir tu de do Le -
gis la ti vo e do pro ces so de mo crá ti co, que é o di re i to à
di fe ren ça, ao de ba te qua li fi ca do, à ar gu men ta ção, à
de fe sa que cada um faz da qui lo que con ce be como o
me lhor ca mi nho para o País.

Acre di to que hoje fi ze mos uma vo ta ção para
apro var mu dan ças subs tan ti vas, con sis ten tes e ne -
ces sá ri as ao País. Pre va le ceu o es pí ri to pú bli co e ti -

ve mos, por tan to, um mo men to de va lo ri za ção do Se -
na do Fe de ral, que dis cu tiu com tan ta pro ce dên cia e
re le vân cia.

Agra de ço a to dos os Se na do res da Base que
sus ten ta ram essa po si ção e tam bém à ali an ça, im -
por tan te, pela con tri bu i ção de ci si va que o PMDB deu
nes ta opor tu ni da de ao Go ver no e ao País.

Con ti nu a re mos sem pre bus can do, por meio da
ne go ci a ção, o ca mi nho do con sen so e da con ver gên -
cia nes ta Casa em to das as ma té ri as re le van tes. Mes -
mo os Par ti dos de Opo si ção de ram con tri bu i ções ao
pro je to e a dis pu ta foi ab so lu ta men te de mo crá ti ca,
cor re ta e pro mis so ra para o fu tu ro des ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em vo ta -
ção a Emen da nº 57.

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.)

Re je i ta da.
Per ma ne ce a po si ção do Re la tor.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

SÃO OS SE GUIN TES O PRO JE TO E
AS EMEN DAS APRO VA DOS:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 107, de 2003)

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria, dis põe
so bre par ce la men to de dé bi tos jun to à
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, à Pro cu ra -
do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal e ao
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al e dá
ou tras pro vi den ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os dé bi tos jun to à Se cre ta ria da Re ce i ta

Fe de ral ou à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o -
nal, com ven ci men to até 31 de de zem bro de 2002,
po de rão ser par ce la dos em até cen to e oi ten ta pres -
ta ções men sa is e su ces si vas.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se aos dé bi -
tos cons ti tu í dos ou não, ins cri tos ou não como Dí vi da
Ati va, mes mo em fase de exe cu ção fis cal já aju i za da,
ou que te nham sido ob je to de par ce la men to an te ri or,
não in te gral men te qui ta do, ain da que can ce la do por
fal ta de pa ga men to.

§ 2º Os dé bi tos ain da não cons ti tu í dos de ve rão
ser con fes sa dos, de for ma ir re tra tá vel e ir re vo gá vel.

§ 3º o dé bi to ob je to do par ce la men to será con -
so li da do no mês do pe di do e será di vi di do pelo nú me -
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ro de pres ta ções, sen do que o mon tan te de cada par -
ce la men sal não po de rá ser in fe ri or a:

I – um in te i ro e cin co dé ci mos por cen to da re ce -
i ta bru ta au fe ri da, pela pes soa ju rí di ca, no mês ime di -
a ta men te an te ri or ao do ven ci men to da par ce la, ex ce -
to em re la ção às op tan tes pelo Sis te ma Sim pli fi ca do
de Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi -
cro em pre sas e das Empre sas de Pe que no Por te –
SIMPLES, ins ti tu í do pela Lei nº 9.317, de 5 de de zem -
bro de 1996, ob ser va do o dis pos to no art. 8º;

II – dois mil re a is, con si de ra do cu mu la ti va men te
com o li mi te es ta be le ci do no in ci so I, no caso das pes -
so as ju rí di cas ali re fe ri das;

III – cin qüen ta re a is, no caso de pes so as fí si cas.
§ 4º Re la ti va men te às pes so as ju rí di cas op tan -

tes pelo Sim ples, o va lor da par ce la mí ni ma men sal
cor res pon de rá a um cen to e oi ten ta avos do to tal do
dé bi to ou a três dé ci mos por cen to da re ce i ta bru ta
au fe ri da no mês ime di a ta men te an te ri or ao do ven ci -
men to da par ce la, o que for me nor, não po den do ser
in fe ri or a:

I – cem re a is, se en qua dra da na con di ção de mi -
cro em pre sa;

II – du zen tos re a is, se en qua dra da na con di ção
de em pre sa de pe que no por te.

§ 5º Apli ca-se o dis pos to no § 4º às pes so as ju rí -
di cas que fo ram ex clu í das ou im pe di das de in gres sar
no Sim ples ex clu si va men te em de cor rên cia do dis -
pos to no in ci so XV do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de
de zem bro de 1996, des de que a pes soa ju rí di ca exer -
ça a op ção pelo Sim ples até o úl ti mo dia útil de 2003,
com efe i tos a par tir de 10 de ja ne i ro de 2004, nos ter -
mos e con di ções de fi ni dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta 
Fe de ral.

§ 6º O va lor de cada uma das par ce las, de ter mi -
na do na for ma dos §§ 3º e 4º, será acres ci do de ju ros
cor res pon den tes à va ri a ção men sal da Taxa de Ju ros
de Lon go Pra zo – TJLP, a par tir do mês sub se qüen te
ao da con so li da ção, até o mês do pa ga men to.

§ 7º Para os fins da con so li da ção re fe ri da no §
3º os va lo res cor res pon den tes à mul ta, de mora ou de 
ofí cio, se rão re du zi dos em cin qüen ta por cen to.

§ 8º A re du ção pre vis ta no § 70 não será cu mu -
la ti va com qual quer ou tra re du ção ad mi ti da em lei,
res sal va do o dis pos to no § 11.

§ 9º Na hi pó te se de an te ri or con ces são de re du -
ção de  mul ta em per cen tu al di ver so de cin qüen ta por
cen to, pre va le ce rá o per cen tu al re fe ri do no § 7º, de -
ter mi na do so bre o va lor ori gi nal da mul ta.

§ 10. A op ção pelo par ce la men to de que tra ta
este ar ti go ex clui a con ces são de qual quer ou tro, ex -

tin guin do os par ce la men tos an te ri or men te con ce di -
dos, ad mi ti da a trans fe rên cia de seus sal dos para a
mo da li da de des ta Lei.

§ 11. O su je i to pas si vo fará jus a re du ção adi ci o -
nal da mul ta, após a re du ção re fe ri da no § 7º, à ra zão
de vin te e cin co cen té si mos por cen to so bre o va lor
re ma nes cen te para cada pon to per cen tu al do sal do
do dé bi to que for li qui da do até a data pre vis ta para o
re que ri men to do par ce la men to re fe ri do nes te ar ti go,
após de du zi da a pri me i ra par ce la de ter mi na da nos
ter mos do § 3º ou 4º.

Art. 2º Os dé bi tos in clu í dos no Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção Fis cal – REFIS, de que tra ta a Lei nº 9.964, 
de 10 de abril de 2000, ou no par ce la men to a ele al -
ter na ti vo, po de rão, a cri té rio da pes soa ju rí di ca, ser
par ce la dos nas con di ções pre vis tas no art. 10, nos
ter mos a se rem es ta be le ci dos pelo Co mi tê Ges tor do
men ci o na do Pro gra ma.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se des te ar ti go:
I – a op ção pelo par ce la men to na for ma des te

ar ti go im pli ca de sis tên cia com pul só ria e de fi ni ti va do
PEFIS ou do par ce la men to a ele al ter na ti vo;

II – as con tri bu i ções ar re ca da das pelo Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS re tor na rão à ad mi -
nis tra ção da que le ór gão, su je i tan do-se à le gis la ção
es pe ci fi ca a elas apli cá vel;

III – será ob je to do par ce la men to nos ter mos do
art. 1º o sal do de ve dor dos dé bi tos re la ti vos aos tri bu -
tos ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Art. 3º Res sal va do o dis pos to no art. 20, não será
con ce di do o par ce la men to de que tra ta o art. 1º na hi pó -
te se de exis tên cia de par ce la men tos con ce di dos sob
ou tras mo da li da des, ad mi ti da a trans fe rên cia dos sal -
dos re ma nes cen tes para a mo da li da de pre vis ta nes ta
lei, me di an te re que ri men to do su je i to pas si vo.

Art. 4º o par ce la men to a que se re fe re o art. 1º:
I – de ve rá ser re que ri do, in clu si ve na hi pó te se

de trans fe rên cia de que tra tam os arts. 2º e 3º, até o
úl ti mo dia útil do se gun do mês sub se qüen te ao da pu -
bli ca ção des ta lei, pe ran te a uni da de da Se cre ta ria da 
Re ce i ta Fe de ral ou da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen -
da Na ci o nal, res pon sá vel pela co bran ça do res pec ti -
vo dé bi to;

II – so men te al can ça ra dé bi tos que se en con tra -
rem com exi gi bi li da de sus pen sa por for ça dos in ci sos
III a V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de
1966, no caso de o su je i to pas si vo de sis tir ex pres sa -
men te e de for ma ir re vo gá vel da im pug na ção ou do
re cur so in ter pos to, ou da ação ju di ci al pro pos ta, e re -
nun ci ar a qua is quer ale ga ções de di re i to so bre as
qua is se fun dam os re fe ri dos pro ces sos ad mi nis tra ti -
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vos e ações ju di ci a is, re la ti va men te à ma té ria cujo
res pec ti vo dé bi to que i ra par ce lar;

III – re ger-se-á pe las dis po si ções da Lei nº
10.522, de 19 de ju lho de 2002, res sal va do o dis pos to 
no seu art. 14;

IV – apli ca-se, in clu si ve, à to ta li da de dos dé bi tos 
apu ra dos se gun do o Sim ples;

V – in de pen de rá de apre sen ta ção de ga ran tia
ou de ar ro la men to de bens, man ti das aque las de cor -
ren tes de dé bi tos trans fe ri dos de ou tras mo da li da des
de par ce la men to ou de exe cu ção fis cal.

Art. 5º Os dé bi tos jun to ao Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al – INSS, ori un dos de con tri bu i ções pa -
tro na is, com ven ci men to até 31 de de zem bro de
2002, po de rão ser ob je to de acor do para pa ga men to
par ce la do em até cen to e oi ten ta pres ta ções men sa -
is, ob ser va das as con di ções fi xa das nes te ar ti go,
des de que re que ri do até o úl ti mo dia útil do se gun do
mês sub se qüen te ao da pu bli ca ção des ta Lei. 

§ 1º Apli ca-se ao par ce la men to de que tra ta este 
ar ti go o dis pos to nos §§ 1º a 11 do art. 1º, ob ser va do
o dis pos to no art. 8º.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se aos dé bi -
tos ori un dos de con tri bu i ções des con ta das dos se gu -
ra dos e os de cor ren tes da sub-ro ga ção de que tra ta o
in ci so IV do art. 30 e de im por tân ci as re ti das na for ma
do art. 31, am bos da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991.

§ 3º A con ces são do par ce la men to in de pen de rá 
de apre sen ta ção de ga ran ti as ou de ar ro la men to de
bens, man ti das aque las de cor ren tes de dé bi tos trans -
fe ri dos de ou tras mo da li da des de par ce la men to ou de 
exe cu ção fis cal.

Art. 6º Os de pó si tos exis ten tes, vin cu la dos aos
dé bi tos a se rem par ce la dos nos ter mos dos arts. 1º e
5º, se rão au to ma ti ca men te con ver ti dos eis ren da da
União ou da Se gu ri da de So ci al ou do Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al – INSS, con for me o caso, con ce -
den do-se o par ce la men to so bre

o sal do re ma nes cen te.
Art. 7º o su je i to pas si vo será ex clu í do dos par ce -

la men tos a que se re fe re esta Lei na hi pó te se de ina -
dim plên cia, por três me ses con se cu ti vos ou seis me -
ses al ter na dos, o que pri me i ro ocor rer, re la ti va men te
a qual quer dos tri bu tos e das con tri bu i ções re fe ri dos
nos arts. 1º e 5º, in clu si ve os com ven ci men to após 31 
de de zem bro de 2002.

Art. 8º Na hi pó te se de a pes soa ju rí di ca man ter
par ce la men tos de dé bi tos com base no art. 1º’ e no
art. 5º, si mul ta ne a men te, o per cen tu al a que se re fe re

o in ci so I do § 3º do art. 1º será re du zi do para se ten ta
e cin co cen té si mos por cen to.

§ 1º Ca be rá à pes soa ju rí di ca re que rer a re du -
ção re fe ri da no ca put até o pra zo fi xa do no in ci so I do
art. 4º e no ca put do art. 5º.

§ 2º Ocor ren do li qui da ção, res ci são ou ex tin ção
de um dos par ce la men tos, in clu si ve por ex clu são do
su je i to pas si vo, nos ter mos do art. 7º, apli ca-se o per -
cen tu al fi xa do no in ci so I do § 3º do art. 1º ao par ce la -
men to re ma nes cen te, a par tir do mês sub se qüen te
ao da ocor rên cia da li qui da ção, ex tin ção ou res ci são
do par ce la men to ob ti do jun to ao ou tro ór gão.

§ 3º A pes soa ju rí di ca de ve rá in for mar a li qui da -
ção, res ci são ou ex tin ção do par ce la men to ao ór gão
res pon sá vel pelo par ce la men to re ma nes cen te, até o
úl ti mo dia útil do mês sub se qüen te ao da ocor rên cia
do even to, bem como efe tu ar o re co lhi men to da par -
ce la re fe ren te àque le mês ob ser van do o per cen tu al fi -
xa do no in ci so I do § 3º do art. 1º.

§ 4º o de sa ten di men to do dis pos to nos pa rá gra -
fos

an te ri o res im pli ca rá a ex clu são do su je i to pas si -
vo do par ce la men to re ma nes cen te e a apli ca ção do
dis pos to no art. 11.

Art. 9º É sus pen sa a pre ten são pu ni ti va do Esta -
do, re fe ren te aos cri mes pre vis tos nos arts. 1º e 2º da
Lei nº 8.137, de 27 de de zem bro de 1990, e no art. 95
da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, du ran te o pe -
río do em que a pes soa ju rí di ca re la ci o na da com o
agen te dos alu di dos cri mes es ti ver in clu í da no re gi me 
de par ce la men to.

§ 1º A pres cri ção cri mi nal não cor re du ran te o
pe río do de sus pen são da pre ten são pu ni ti va.

§ 2º Extin gue-se a pu ni bi li da de dos cri mes re fe -
ri dos nes te ar ti go quan do a pes soa ju rí di ca re la ci o na -
da com o agen te efe tu ar o pa ga men to in te gral dos dé -
bi tos ori un dos de tri bu tos e con tri bu i ções so ci a is, in -
clu si ve aces só ri os.

Art. 10. A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, a Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal e o Insti tu to Na -
ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS ex pe di rão, no âm bi to
de suas res pec ti vas com pe tên ci as, os atos ne ces sá -
ri os à exe cu ção des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Se rão con so li da dos, por su je i to
pas si vo, os dé bi tos pe ran te a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral e a Pro cu ra do ria–Ge ral da Fa zen da Na ci o nal.

Art. 11. Ao su je i to pas si vo que, op tan do por par ce -
la men to a que se re fe rem os arts. 1º e 5º, dele for ex clu í -
do, será ve da da a con ces são de qual quer ou tra mo da li -
da de de par ce la men to até 31 de de zem bro de 2006.
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Art. 12. A ex clu são do su je i to pas si vo do par ce -
la men to a que se re fe re esta lei, in clu si ve a pre vis ta
no § 4º do art. 8º, in de pen de rá de no ti fi ca ção pré via e
im pli ca rá exi gi bi li da de ime di a ta da to ta li da de do cré -
di to con fes sa do e ain da não pago e au to má ti ca exe -
cu ção da ga ran tia pres ta da, quan do exis ten te, res ta -
be le cen do–se, em re la ção ao mon tan te não pago, os
acrés ci mos le ga is na for ma da le gis la ção apli cá vel à
épo ca da ocor rên cia dos res pec ti vos fa tos ge ra do res.

Art. 13. Os dé bi tos re la ti vos à con tri bu i ção para
o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor
Pú bli co (PASEP) dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, bem como de suas au tar qui as e fun -
da ções pú bli cas, com ven ci men to até 31 de de zem -
bro de 2002, po de rão ser pa gos me di an te re gi me es -
pe ci al de par ce la men to, por op ção da pes soa ju rí di ca
de di re i to pú bli co in ter no de ve do ra.

Pa rá gra fo úni co. A op ção re fe ri da no ca put de -
ve rá ser for ma li za da até o úl ti mo dia útil do se gun do
mês sub se qüen te ao da pu bli ca ção des ta lei, nos ter -
mos e con di ções es ta be le ci dos pela Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral.

Art. 14. O re gi me es pe ci al de par ce la men to re fe -
ri do no art. 13 im pli ca a con so li da ção dos dé bi tos na
data da op ção e abran ge rá a to ta li da de dos dé bi tos
exis ten tes em nome do op tan te, cons ti tu í dos ou não,
in clu si ve os ju ros de mora in ci den tes até a data de op -
ção.

Pa rá gra fo úni co. O dé bi to con so li da do na for ma
des te ar ti go:

I – su je i tar-se-á, a par tir da data da con so li da -
ção, a ju ros equi va len tes à taxa re fe ren ci al do Sis te -
ma Es pe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia – SELIC
para tí tu los fe de ra is, acu mu la da men sal men te, cal cu -
la dos a par tir da data de de fe ri men to do pe di do até o
mês an te ri or ao do pa ga men to, e adi ci o na dos de um
por cen to re la ti va men te ao mês em que o pa ga men to
es ti ver sen do fe i to;

II – será pago men sal men te, até o úl ti mo dia útil
da pri me i ra quin ze na de cada mês, no va lor equi va -
len te a, no mí ni mo, um cen to e vin te avos do to tal do
dé bi to con so li da do;

III – o va lor de cada par ce la não po de rá ser in fe -
ri or a dois mil re a is.

Art. 15. A op ção pelo re gi me es pe ci al de par ce -
la men to re fe ri do no art. 13 su je i ta a pes soa ju rí di ca
op tan te:

I – à con fis são ir re vo gá vel e ir re tra tá vel dos dé -
bi tos re fe ri dos no art. 14;

II – ao pa ga men to re gu lar das par ce las do dé bi -
to con so li da do, bem como dos va lo res de vi dos re la ti -

vos ao PASEP com ven ci men to após de zem bro de
2002.

Pa rá gra fo úni co. A op ção pelo re gi me es pe ci al
ex clui qual quer ou tra for ma de par ce la men to de dé bi -
tos re la ti vos ao PASEP.

Art. 16. A pes soa ju rí di ca op tan te pelo re gi me
es pe ci al de par ce la men to re fe ri do no art. 13 será dele 
ex clu í da nas se guin tes hi pó te ses:

I – inob ser vân cia da exi gên cia es ta be le ci da no
in ci so I do art. 15;

II – ina dim plên cia, por dois me ses con se cu ti vos
ou seis al ter na dos, re la ti va men te ao PASEP, in clu si ve 
aque les com ven ci men to após de zem bro de 2002.

§ 1º A ex clu são da pes soa ju rí di ca do re gi me es -
pe ci al im pli ca rá exi gi bi li da de ime di a ta da to ta li da de
do cré di to con fes sa do e ain da não pago.

§ 2º A ex clu são será for ma li za da por meio de
ato da Se cre ta ria da Re ce i ta fe de ral e pro du zi rá efe i -
tos a par tir do mês sub se qüen te àque le em que a
pes soa ju rí di ca op tan te for ci en ti fi ca da.

Art. 17. Sem pre ju í zo do dis pos to no art. 15 da
Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de 24 de agos to de
2001, e no art. 10 da Me di da Pro vi só ria nº 101, de 30
de de zem bro de 2002, as so ci e da des co o pe ra ti vas de 
pro du ção agro pe cuá ria e de ele tri fi ca ção ru ral po de -
rão ex clu ir da base de cál cu lo da con tri bu i ção para o
Pro gra ma de Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa -
tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co – PIS/PASEP e da Con -
tri bu i ção So ci al para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de
So ci al – COFINS os cus tos agre ga dos ao pro du to
agro pe cuá rio dos as so ci a dos, quan do da sua co mer -
ci a li za ção e os va lo res dos ser vi ços pres ta dos pe las
co o pe ra ti vas de ele tri fi ca ção ru ral a seus as so ci a dos.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go al can ça
os fa tos ge ra do res ocor ri dos a par tir da vi gên cia da Me -
di da Pro vi só ria nº 1.858-10, de 26 de ou tu bro de 1999.

Art. 18. Fica ele va da para qua tro por cen to a alí -
quo ta da Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se -
gu ri da de So ci al – COFINS de vi da pe las pes so as ju rí -
di cas re fe ri das nos §§ 6º e 8º do art. 3º da Lei nº
9.718, de 27 de no vem bro de 1998.

Art. 19. O art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho
de 1991, in tro du zi do pela Lei nº 10.256, de 9 de ju lho
de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 22A................................................
..............................................................
§ 6º Não se apli ca o re gi me subs ti tu ti -

vo de que tra ta este ar ti go à pes soa ju rí di ca
que, re la ti va men te à ati vi da de ru ral, se de di -
que ape nas ao flo res ta men to e re flo res ta -
men to como fon te de ma té ria-pri ma para in -
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dus tri a li za ção pró pria me di an te a uti li za ção
de pro ces so in dus tri al que mo di fi que a na tu -
re za quí mi ca da ma de i ra ou a trans for me
em pas ta ce lu ló si ca.

§ 7º Apli ca-se o dis pos to no § 6º ain da 
que a pes soa ju rí di ca co mer ci a li ze re sí du os
ve ge ta is ou so bras ou par tes da pro du ção,
des de que a re ce i ta bru ta de cor ren te des sa
co mer ci a li za ção re pre sen te me nos de um
por cen to de sua re ce i ta bru ta pro ve ni en te
da co mer ci a li za ção da pro du ção.” (NR)

Art. 20.  O § 1º do art. 126 da Lei nº 8.213, de
24 de ju lho de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 126. ...............................................
§ 1º Em se tra tan do de pro ces so que

te nha por ob je to a dis cus são de cré di to pre -
vi den ciá rio, o re cur so de que tra ta este ar ti -
go so men te terá se gui men to se o re cor ren -
te, pes soa ju rí di ca ou só cio des ta, ins truí-lo
com pro va de de pó si to, em fa vor do Insti tu to 
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, de va lor
cor res pon den te a trin ta por cen to da exi gên -
cia fis cal de fi ni da na de ci são.

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

Art. 21. O art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de de -
zem bro de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 18. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Das de ci sões fi na is

do Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al, 
vin cu la do ao Mi nis té rio da Assis tên cia e
Pro mo ção So ci al, re la ti vas á con ces são ou
re no va ção do Cer ti fi ca do de Enti da de Be ne -
fi cen te de Assis tên cia So ci al, ca be rá re cur -
so ao Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia So -
ci al, no pra zo de trin ta dias, con ta dos da
data da pu bli ca ção do ato no Diá rio Ofi ci al
da União, por par te da en ti da de in te res sa da, 
do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –
INSS ou da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral
do Mi nis té rio da Fa zen da. “ (NR)

Art. 22. O art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 de de
1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 20. A base de cál cu lo da con tri bu -
i ção so ci al so bre o lu cro li qui do, de vi da pe -
las pes so as ju rí di cas que efe tu a rem o pa ga -
men to men sal a que se re fe rem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei nº 8.981, de 20 de ja ne i ro

de 1995, e pe las pes so as ju rí di cas de so bri -
ga das de es cri tu ra ção con tá bil, cor res pon -
de rá a doze por cen to da re ce i ta bru ta, na
for ma de fi ni da na le gis la ção vi gen te, au fe ri -
da em cada mês do ano-ca len dá rio, ex ce to
para as pes so as ju rí di cas que exer çam as
ati vi da des a que se re fe re o in ci so III do § 1º 
do art. 15, cujo per cen tu al cor res pon de rá a
trin ta e dois por cen to.” (NR)

Art. 23. O art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de de zem -
bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo:

“Art. 9º ..................................................

..............................................................
§ 5ºA ve da ção a que se re fe rem os in -

ci sos IX e XIV do ca put não se apli ca na hi -
pó te se de par ti ci pa ção no ca pi tal de co o pe -
ra ti va de cré di to.” (NR)

Art. 24. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 10.034, de 24
de ou tu bro de 2000, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º Fi cam ex ce tu a das da res tri ção
de que tra ta o in ci so XIII do art. 9º da Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, as pes -
so as ju rí di cas que se de di quem ex clu si va -
men te às se guin tes ati vi da des:

I – cre ches e pré-es co las;
II – es ta be le ci men tos de en si no fun da -

men tal;
III – cen tros de for ma ção de con du to -

res de ve í cu los au to mo to res de trans por te
ter res tre de pas sa ge i ros e de car ga;

IV – agên ci as lo té ri cas;
V –agên ci as ter ce i ri za das de cor re i os;
VI – cor re ta gem de se gu ros;
VII – es cri tó ri os de ser vi ços con tá be is.” 

(NR)

“Art. 2º Fi cam acres ci dos de cin qüen ta 
por cen to os per cen tu a is re fe ri dos no art. 5º
da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996,
al te ra do pela Lei nº 9.732, de 11 de de zem -
bro de 1998, em re la ção às ati vi da des re la -
ci o na das nos in ci sos II a V do art. 1º des ta
Lei e às pes so as ju rí di cas que au fi ram re ce -
i ta bru ta de cor ren te da pres ta ção de ser vi -
ços em mon tan te igual ou su pe ri or a trin ta
por cen to da re ce i ta bru ta to tal.” (NR)
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Art. 25. Os arts. 1º, 3º, 5º, 8º, 11 e 29 da Lei nº
10.637, de 30 de de zem bro de 2002, pas sam a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................

§ 3º .......................................................
..............................................................
VI – não ope ra ci o na is, de cor ren tes da

ven da de ati vo imo bi li za do.” (NR)

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
II – bens e ser vi ços uti li za dos como in -

su mo na fa bri ca ção de pro du tos des ti na dos
à ven da ou na pres ta ção de ser vi ços, in clu -
si ve com bus tí ve is e lu bri fi can tes;

..............................................................
IX – ener gia elé tri ca con su mi da nos

es ta be le ci men tos da pes soa ju rí di ca.
§ 1º  ......................................................
..............................................................
II – dos itens men ci o na dos nos in ci sos

IV, V e IX do ca put, in cor ri dos no mês;
§ 10. Sem pre ju í zo do apro ve i ta men to

dos cré di tos apu ra dos na for ma des te ar ti -
go, as pes so as ju rí di cas que pro du zam mer -
ca do ri as de ori gem ani mal ou ve ge tal, ou as 
ad qui ram di re ta men te de pro du tor ru ral pes -
soa fí si ca, clas si fi ca das nos Ca pí tu los 2 a 4, 
8 a 12 e 23, e nos có di gos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00,
15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, to dos da No men -
cla tu ra Co mum do Mer co-sul, des ti na dos à
ali men ta ção hu ma na ou ani mal po de rão de -
du zir da con tri bu i ção para o PIS/Pa sep, de -
vi da em cada pe río do de apu ra ção, Cré di to
pre su mi do, cal cu la do so bre o va lor dos bens 
e ser vi ços re fe ri dos no in ci so II do ca put,
ad qui ri dos, no mes mo pe río do, de pes so as
fí si cas re si den tes no País.

§ 11. Re la ti va men te ao cré di to pre su -
mi do re fe ri do no § 10:

I – seu mon tan te será de ter mi na do
me di an te apli ca ção, so bre o va lor das men -
ci o na das aqui si ções, de alí quo ta cor res pon -
den te a se ten ta por cen to da que la cons tan te 
do art. 2º;

II – o va lor das aqui si ções não po de rá
ser su pe ri or ao que vier a ser fi xa do, por es -
pé cie de bem ou ser vi ço, pela Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral.” (NR)

“Art. 5º. ..................................................
IV – de co mer ci a li za ção de pro du tos

in ter me diá ri os, pro du tos se cun dá ri os, ma té -
ri as–pri mas, com po nen tes, par tes e pe ças,
ma te ri a is de em ba la gem e de ma is in su mos
pro du zi dos na Zona Fran ca de Ma na us para 
em pre go em pro ces so de fa bri ca ção de pro -
du tos in dus tri a li za dos con so an te pro je tos
téc ni co–eco nô mi cos apro va dos pelo Con se -
lho de Admi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia
da Zona Fran ca de Ma na us – SUFRAMA.

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

“Art. 8º ..................................................
..............................................................
X  –  as so ci e da des co o pe ra ti vas;

XI  –  as re ce i tas de cor ren tes de pres -
ta ção de ser vi ços das em pre sas jor na lís ti ca
e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens.” (NR)

“Art. 11 ..................................................
..............................................................

§ 4º o dis pos to no ca put apli ca-se
tam bém aos es to ques de pro du tos aca ba -
dos e em ela bo ra ção. “(NR)

“Art. 29. As ma té ri as-pri mas os pro du -
tos in ter me diá ri os e os ma te ri a is de em ba la -
gem, des ti na dos a es ta be le ci men to que se
de di que, pre pon de ran te men te à ela bo ra ção
de pro du tos clas si fi ca dos nos Ca pí tu los 2,
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 23 (ex ce to có di gos 23.09.10.00 e
2309.90.30 e Ex–01 no có di go 2309.90.90),
28, 29, 30, 31 e 64, no có di go 2209.00.00 e
2501.00.00, e nas po si ções 21.01 a
21.05.00, da Ta be la de Inci dên cia do Impos -
to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – TIPI, in -
clu si ve aque les a que cor res pon de a no ta -
ção NT (não tri bu ta dos), sa i rão do es ta be le -
ci men to in dus tri al com sus pen são do re fe ri -
do im pos to.

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

Art. 26. O art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de ju lho de
1995, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá -
gra fos, re nu me ran do-se o pa rá gra fo úni co para § 1º:
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“ Art. 1º .................................................
§ 2º O pra zo das con ces sões e per -

mis sões de que tra ta o in ci so VI des te ar ti go 
será de vin te e cin co anos, po den do ser
pror ro ga do por dez anos.

§ 3º Ao tér mi no do pra zo, as atu a is
con ces sões e per mis sões, men ci o na das no
§ 2º, in clu í das as an te ri o res à Lei nº 9.987,
de 13 de fe ve re i ro de 1995, se rão pror ro ga -
das pelo pra zo pre vis to no § 2º.”(NR)

Art. 27. O Po der Exe cu ti vo po de rá dis pen sar a
mul ta por atra so na en tre ga da de cla ra ção de isen -
ção do im pos to de ren da da pes soa ju rí di ca para as
as so ci a ções de ba ir ros e de mo ra do res, de acor do
com as con di ções es ta be le ci das pela Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral.

Art. 28. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
emi tir tí tu los da di vi da pú bli ca atu a li za dos de acor do
com as dis po si ções do in ci so 1 do § 4º do art. 2º da
Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, com pra zo de
ven ci men to de ter mi na do em fun ção do pra zo mé dio
es ti ma do da car te i ra de re ce bí ve is do Pro gra ma de
Re cu pe ra ção Fis cal  –  REFIS, ins ti tu í do pela re fe ri -
da lei, os qua is te rão po der li be ra tó rio pe ran te a Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e o Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al quan to as di vi das ins cri tas no re fe ri do
pro gra ma, di fe rin do-se os efe i tos tri bu tá ri os de sua
uti li za ção, em fun ção do pra zo mé dio da dí vi da do
con tri bu in te.

Art. 29. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos:

I – em re la ção ao art. 17, a par tir de 1º de ja ne i ro
de 2003;

II – em re la ção ao art. 25, a par tir de 1º de fe ve -
re i ro de 2003;

III – em re la ção aos arts. 18, 19 e 20, a par tir do
mês sub se qüen te ao do ter mo fi nal do pra zo no na ge -
si mal, a que  re fe re o § 6º do art. 195 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

EMENDA Nº 82
(Re la tor-Re vi sor)

Subs ti tua-se, nos arts. 1º, 5º e 7º do PLV-11/200, 
a ex pres são “31 de de zem bro de 2002”, pela ex pres -
são “28 de fe ve re i ro de 2003 “.

EMENDA Nº 83
(Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao in ci so I do § 3º do art. 1º do
PLV-11/2003 a se guin te re da ção:

I – um in te i ro e cin co dé ci mos por cen -
to da re ce i ta bru ta au fe ri da, pela pes soa ju -
rí di ca, no mês ime di a ta men te an te ri or ao do 
ven ci men to da par ce la, ex ce to em re la ção
às op tan tes pelo Sis te ma Sim pli fi ca do de
Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i ções
das Mi cro em pre sas e das Empre sas de Pe -
que no Por te – SIMPLES, ins ti tu í do ;ela Lei
nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996, e às
mi cro em pre sas e em pre sas de pe que no
por te en qua dra das no dis pos to no art. 2º da
Lei nº 9.841, de 5 de ou tu bro de 1999, ob -
ser va do o dis pos to no art. 8º des ta Lei, sal -
vo na hi pó te se do in ci so II des te pa rá gra fo,
o pra zo mí ni mo de 120 me ses;

EMENDA Nº 84
(Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao art. 9º, ca put, e seu § 2º, do
PLV-11/2003 a se guin te re da ção:

Art. 9º É sus pen sa a pre ten são pu ni ti -
va do Esta do, re fe ren te aos cri mes pre vis tos 
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de
de zem bro de 1990, e nos ar ti gos 168-A e
337-A do De cre to-Lei nº 2.848 de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, du ran te o
pe río do em que a pes soa ju rí di ca re la ci o na -
da com o agen te dos alu di dos cri mes es ti ver 
in clu í da no re gi me de par ce la men to pre vis to 
por esta lei, des de que a in clu são no re fe ri -
do re gi me te nha ocor ri do an tes do re ce bi -
men to da de nún cia cri mi nal.

§ 1º........................................................
§ 2º Extin gue-se a pu ni bi li da de dos cri -

mes re fe ri dos nes te ar ti go quan do a pes soa 
ju rí di ca re la ci o na da com o agen te efe tu ar o
pa ga men to in te gral dos dé bi tos ori un dos de
tri bu tos e con tri bu i ções so ci a is, in clu si ve
aces só ri os, que ti ve rem sido ob je to de con -
ces são de par ce la men to an tes do re ce bi -
men to da de nún cia cri mi nal.

EMENDA Nº 85
(Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao in ci so I do art. 16 do PLV-11/2003 a se -
guin te re da ção:

Art. 16. ..................................................
I – inob ser vân cia da exi gên cia es ta be -

le ci da no art. 15;
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EMENDA Nº 86
(Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 17 do
PLV-11/2003 a se guin te re da ção:

Art. 17. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti -

go al can ça os la tos ge ra do res ocor ri dos a
par tir de 10 de ja ne i ro de 2003.

EMENDA Nº 87
(Re la tor-Re vi sor)

Dê-se aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.034, de 24 de 
ou tu bro de 2000, ob je to do art. 24 do PLV-11/2003 a
se guin te re da ção:

“Art. 1º Fi cam ex ce tu a das da res tri ção
de que tra ta o in ci so XIII do art. 9º da Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, as pes -
so as ju rí di cas que se de di quem ex clu si va -
men te às se guin tes ati vi da des:

I – cre ches e pré-es co las;
II – es ta be le ci men tos de en si no fun da -

men tal;
III – cen tros de for ma ção de con du to -

res de ve í cu los au to mo to res de trans por te
ter res tre de pas sa ge i ros e de car ga;

IV – agên ci as lo té ri cas;
V – agên ci as ter ce i ri za das de cor re i -

os.” (NR)

“Art. 2º Fi cam acres ci dos de cin qüen ta 
por cen to os per cen tu a is re fe ri dos no art. 5º
da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996,
al te ra do pela Lei nº 9.732, de 11 de de zem -
bro de 1998, em re la ção às ati vi da des re la -
ci o na das nos in ci sos II a V do ad. 24 des ta
Lei e às pes so as ju rí di cas que au fi ram re ce -
i ta bru ta de cor ren te da pres ta ção de ser vi -
ços em mon tan te igual ou su pe ri or a trin ta
por cen to da re ce i ta bru ta to tal.” (NR)

EMENDA Nº 88 – Re la tor  – Re vi sor

Dê-se ao in ci so V e ao § 10, am bos do art. 3º da
Lei nº 10.637, de 30 de de zem bro de 2002, ob je to do
art. 25 do PLV-11/2003, a se guin te re da ção:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
V – des pe sas fi nan ce i ras de cor ren tes

de em prés ti mos, fi nan ci a men tos e con tra -
pres ta ções de ope ra ções de ar ren da men to
mer can til de pes so as ju rí di cas, ex ce to de

op tan tes pelo Sis te ma Inte gra do de Pa ga -
men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi -
cro em pre sas e das Empre sas de Pe que no
Por te (SIMPLES) (NR)”;

..............................................................
§ 10º Sem pre ju í zo do apro ve i ta men to

dos cré di tos apu ra dos na for ma des te ar ti -
go, as pes so as ju rí di cas que pro du zam mer -
ca do ri as de ori gem ani mal ou ve ge tal, clas -
si fi ca das nos Ca pí tu los 2 a 4, 8 a 12 e 23, e
nos có di gos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.0000, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, to dos da No men cla tu ra Co -
mum do Mer co sul, des ti na dos à ali men ta -
ção hu ma na ou ani mal, po de rão de du zir da
con tri bu i ção para o PIS/Pa sep, de vi da em
cada pe río do de apu ra ção, cré di to pre su mi -
do, cal cu la do so bre o va lor dos bens e ser -
vi ços re fe ri dos no in ci so II do ca put, ad qui ri -
dos, no mes mo pe río do, de pes so as fí si cas
re si den tes no País.”(NR)

EMENDA Nº 89
(Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao art. 28 do PLV-11/2003 a se guin te re -
da ção:

Art. 28. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri -
za do a emi tir tí tu los da dí vi da pú bli ca, re la ti -
va men te à car te i ra de re ce bí ve is do Pro gra -
ma de Re cu pe ra ção Fis cal – REFIS, de que 
tra ta a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000,
os qua is te rão po der li be ra tó rio pe ran te a
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e o Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al quan to is dí vi das 
ins cri tas no re fe ri do Pro gra ma, na for ma
que dis pu ser o re gu la men to.

EMENDA Nº 90
(Re la tor-Re vi sor)

Acres cen te-se ao art. 4º do PLV-11/2003, pa rá -
gra fo úni co com a se guin te re da ção:

Art. 4º. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se do in ci so II, o va lor

da ver ba de su cum bên cia será de um por cen to do va -
lor do dé bi to con so li da do de cor ren te da de sis tên cia
da res pec ti va ação ju di ci al.
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EMENDA Nº 91 (Re la tor-Re vi sor)

Subs ti tua-se, no tex to do art. 5º do PLV-11/2003, 
a ex pres são “po de rão ser” pela pa la vra “se rão”.

EMENDA Nº 92  (Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao in ci so III do art. 29 do PLV-l1/2003, a
se guin te re da ção:

Art. 29. ...............................................
..........................................................
III – em re la ção aos arts. 18, 19, 20 e

22, a par tir do mês sub se qüen te ao do ter -
mo fi nal do pra zo no na ge si mal, a que se re -
fe re o § 6º do art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral.

EMENDA Nº 93  (Re la tor–Re vi sor)

Acres cen te-se ao art. 22 do PLV-11/2003, pa rá -
gra fo úni co com a se guin te re da ção:

Art. 22. .............................................
Pa rá gra fo úni co. A pes soa ju rí di ca sub -

me ti da ao lu cro pre su mi do po de rá, ex cep ci -
o nal men te, em re la ção ao quar to tri mes -
tre-ca len dá rio de 2003, op tar pelo lu cro real, 
sen do de fi ni ti va a tri bu ta ção pelo lu cro pre -
su mi do re la ti va aos três pri me i ros tri mes -
tres.

EMENDA Nº 94  (Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao § 4º do art. 1º do PLV-11/2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º ..............................................
........................................................
§ 4º Re la ti va men te às pes so as ju rí di -

cas op tan tes pelo Sim ples e às mi cro em pre -
sas e em pre sas de pe que no por te, en qua -
dra das no dis pos to do art. 2º da Lei nº
9.841, de 1999, o va lor da par ce la mí ni ma
men sal cor res pon de rá a um cen to e oi ten ta
avos do to tal do dé bi to ou a três dé ci mos
por cen to da re ce i ta bru ta au fe ri da no mês
ime di a ta men te an te ri or ao do ven ci men to da 
par ce la, o que for me nor, não po den do ser
in fe ri or a:

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

EMENDA Nº 95  (Re la tor-Re vi sor)

Su pri ma-se do art. 25, ca put, do PLV-11/2003, a 
men ção ao art. 5º da Lei nº 10.637 de 30 de de zem bro 
de 2002, bem como a nova re da ção dada ao men ci o -
na do dis po si ti vo

EMENDA Nº 96  (Re la tor-Re vi sor)

Su pri ma-se o art. 26 do PLV-11/2003.

EMENDA Nº 97  (Re la tor-Re vi sor)
(ao PLV nº 11/2003 Re la ti vo a MPV nº 107/2003)

Dê-se ao in ci so IV do art. 5º da Lei nº 10.637, de
2002, ob je to do art. 25 do PLV nº 11/2003, a se guin te
re da ção:

“Art. 25. ........................................
IV – fi cam isen tas da con tri bu i ção para 

o PIS/PASEP e da Con fins as re ce i tas de -
cor ren tes da co mer ci a li za ção de ma té ri -
as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri os e ma te ri -
a is de em ba la gem, pro du zi dos na Zona
Fran ca de Ma na us para em pre go em pro -
ces so de in dus tri a li za ção por es ta be le ci -
men tos in dus tri a is ali ins ta la dos e con so an -
te pro je tos apro va dos pelo Con se lho de
Admi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia da Zona 
Fran ca de Ma na us – SUFRAMA.

É a se guin te a Emen da 57, re je i ta da:

EMENDA Nº 57

Acres cen ta-se o se guin te ar ti go à Me di da Pro vi -
só ria nº 107, de 10 de fe ve re i ro de 2003, re nu me ran -
do-se os de ma is:

“Art. ...  Os pra zos para pa ga men to de
que tra tam os arts. 13 e 14 da Lei nº 10.637, 
de 30 de de zem bro de 2002, para pa ga -
men to dos dé bi tos re fe ri dos no art. 11 da
Me di da Pro vi só ria nº 2.158/35, de 24 de
agos to de 2001, vin cu la dos ou não a qual -
quer ação ju di ci al, fi cam al te ra dos para até
o úl ti mo dia útil do mês de ju nho de 2003”.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 das Emen das do Se na do ao Pro je to de
Lei de Con ver são nº 11, de 2003, que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 490, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao  Pro je to de Lei de Con ver são nº
11, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 107, de
2003).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei de Con -
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ver são nº 11, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 107, de
2003), que al te ra a le gis la ção tri bu tá ria, dis põe so bre
par ce la men to de dé bi tos jun to à Se cre ta ria da Re ce i -
ta Fe de ral e Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal 
e ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 21 de maio de
2003. – Pa u lo Paim – Ro meu Tuma, Re la tor – Ge ral -
do Mes qui ta Jú ni or – Serys Slhes sa ren ko – Sér gio
Zam bi a si.

ANEXO AO PARECER Nº 490, DE 2003

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria, dis põe so bre par -
ce la men to de dé bi to jun to à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral, a Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal e ao 
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 82 – Re la tor-Re vi sor)

Subs ti tua-se, nos arts. 1º, 5º e 7º do Pro je to de
Lei de Con ver são, a ex pres são “31 de de zem bro de
2002”, pela ex pres são “28 de fe ve re i ro de 2003”.

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 83 – Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao in ci so I do § 3º do art. 1º do Pro je to de
Lei de Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 1º  .................................................
§ 3º  ......................................................
“I – um in te i ro e cin co dé ci mos por cen to 

da re ce i ta bru ta au fe ri da, pela pes soa ju rí di ca, 
no mês ime di a ta men te an te ri or ao do ven ci -
men to da par ce la, ex ce to em re la ção às op -
tan tes pelo Sis te ma Sim pli fi ca do de Pa ga -
men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi -
cro em pre sas e das Empre sas de Pe que no
Por te – SIMPLES, ins ti tu í do pela Lei nº 9.317, 
de 5 de de zem bro de 1996, e às mi cro em pre -
sas e em pre sas de pe que no por te en qua dra -
das no dis pos to no art. 2º da Lei nº 9.841, de
5 de ou tu bro de 1999, ob ser va do o dis pos to
no art. 1º des ta Lei, sal vo na hi pó te se do in ci -
so II des te pa rá gra fo, o pra zo mí ni mo de 120
(cen to e vin te) me ses;

.............................................................”

EMENDA Nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 94 – Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao § 4º do art. 1º do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 4º Re la ti va men te às pes so as ju rí di -

cas op tan tes pelo Sim ples e às mi cro em pre -
sas e em pre sas de pe que no por te, en qua -
dra das no dis pos to no art. 2º da Lei nº
9.841, de 1999, o va lor da par ce la mí ni ma
men sal cor res pon de rá a um cen to e oi ten ta
avos do to tal do dé bi to ou a três dé ci mos
por cen to da re ce i ta bru ta au fe ri da no mês
ime di a ta men te an te ri or ao do ven ci men to da 
par ce la, o que for me nor, não po den do ser
in fe ri or a:

.............................................................”

EMENDA Nº 4
(Cor res pon de à Emen da nº 90 – Re la tor-Re vi sor)

Acres cen te-se o se guin te pa rá gra fo úni co ao
art. 4º do Pro je to de Lei de Con ver são:

“Art. 4º  .................................................
Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se do in ci so

II, o va lor da ver ba de su cum bên cia será de
um por cen to do va lor do dé bi to con so li da do 
de cor ren te da de sis tên cia da res pec ti va
ação ju di ci al.”

EMENDA Nº 5
(Cor res pon de à Emen da nº 91 – Re la tor-Re vi sor)

Subs ti tua-se no tex to do art. 5º do Pro je to de Lei
de Con ver são a ex pres são “po de rão ser” pela pa la vra 
“se rão”.

EMENDA Nº 6
(Cor res pon de à Emen da nº 84 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao art. 9º, ca put e seu § 2º, do Pro je to de
Lei de Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 9º É sus pen sa a pre ten são pu ni ti -
va do Esta do, re fe ren te aos cri mes pre vis tos 
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de
de zem bro de 1990, e nos arts. 168-A e
337-A do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, du ran te o
pe río do em que a pes soa ju rí di ca re la ci o na -
da com o agen te dos alu di dos cri mes es ti ver 
in clu í da no re gi me de par ce la men to pre vis to 
por esta lei, des de que a in clu são no re fe ri -
do re gi me te nha ocor ri do an tes do re ce bi -
men to da de nún cia cri mi nal.

..............................................................
§ 2º Extin gue-se a pu ni bi li da de dos cri -

mes re fe ri dos nes te ar ti go quan do a pes soa 
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ju rí di ca re la ci o na da com o agen te efe tu ar o
pa ga men to in te gral dos dé bi tos ori un dos de
tri bu tos e con tri bu i ções so ci a is, in clu si ve
aces só ri os, que ti ve rem sido ob je to de con -
ces são de par ce la men to an tes do re ce bi -
men to da de nún cia cri mi nal.”

EMENDA Nº 7
(Cor res pon de à Emen da nº 85 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao in ci so I do art. 16 do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 16. .................................................
I – inob ser vân cia da exi gên cia es ta be -

le ci da no art. 15;
.............................................................”

EMENDA Nº 8
(Cor res pon de à Emen da nº 86 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 17 do Pro je to
de Lei de Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 17. .................................................
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti -

go al can ça os fa tos ge ra do res ocor ri dos a
par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.”

EMENDA Nº 9
(Cor res pon de à Emen da nº 93 – Re la tor-re vi sor)

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 20 da Lei
nº 9.249, de 26 de de zem bro de 1995, ob je to do art.
22 do Pro je to de Lei de Con ver são com a se guin te re -
da ção:

“Art. 22. .................................................
‘Art. 20. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A pes soa ju rí di ca sub -

me ti da ao lu cro pre su mi do po de rá, ex cep ci -
o nal men te, em re la ção ao quar to tri mes -
tre-ca len dá rio de 2003, op tar pelo lu cro real, 
sen do de fi ni ti va a tri bu ta ção pelo lu cro pre -
su mi do re la ti va aos 3 (três) pri me i ros tri mes -
tres.’ (NR)”

EMENDA Nº 10
(Cor res pon de à Emen da nº 87 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao art. 1º da Lei nº 10.034, de 24 de ou tu -
bro de 2000, ob je to do art. 24 do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 24. .................................................
‘Art. 1º Fi cam ex ce tu a das da res tri ção

de que tra ta o in ci so XIII do art. 9º da Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, as pes -

so as ju rí di cas que se de di quem ex clu si va -
men te às se guin tes ati vi da des:

I – cre ches e pré-es co las;
II – es ta be le ci men tos de en si no fun da -

men tal;
III – cen tros de for ma ção de con du to -

res de ve í cu los au to mo to res de trans por te
ter res tre de pas sa ge i ros e de car ga;

IV – agên ci as lo té ri cas;
V – agên ci as ter ce i ri za das de cor re i os.’ 

(NR)”

EMENDA Nº 11
(Cor res pon de à Emen da nº 88 – Re la tor-re vi sor)

Acres cen te-se ao art. 25 do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te al te ra ção ao in ci so V do ca put
e ao § 10 do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de de zem -
bro de 2002:

“Art. 25. .................................................
‘Art. 3º ..................................................
..............................................................
V – des pe sas fi nan ce i ras de cor ren tes

de em prés ti mos, fi nan ci a men tos e con tra -
pres ta ções de ope ra ções de ar ren da men to
mer can til de pes so as ju rí di cas, ex ce to de
op tan te pelo Sis te ma Inte gra do de Pa ga -
men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi -
cro em pre sas e das Empre sas de Pe que no
Por te (SIMPLES);

..............................................................
§ 10. Sem pre ju í zo do apro ve i ta men to

dos cré di tos apu ra dos na for ma des te ar ti -
go, as pes so as ju rí di cas que pro du zam mer -
ca do ri as de ori gem ani mal ou ve ge tal, clas -
si fi ca das nos Ca pí tu los 2 a 4, 8 a 12 e 23, e
nos có di gos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, to dos da No men cla tu ra Co -
mum do Mer co sul, des ti na dos à ali men ta -
ção hu ma na ou ani mal, po de rão de du zir da
con tri bu i ção para o PIS/Pa sep, de vi da em
cada pe ri o do de apu ra ção, cré di to pre su mi -
do, cal cu la do so bre o va lor dos bens e ser -
vi ços re fe ri dos no in ci so II do ca put des te
ar ti go, ad qui ri dos, no mes mo pe río do, de
pes so as fí si cas re si den tes no País.’

..................................................... (NR)”
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EMENDA Nº 12
(Cor res pon de às Emen das nºs 95 e 97 – 

Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao in ci so IV do ca put do art. 5º da Lei nº
10.637, de 30 de de zem bro de 2002, ob je to do art. 25
do Pro je to de Lei de Con ver são, a se guin te re da ção:

“Art. 25. .................................................
..............................................................
‘Art. 5º  .................................................
IV  –  fi cam isen tas da con tri bu i ção

para o PIS/Pa sep e da Co fins as re ce i tas
de cor ren tes da co mer ci a li za ção de ma té ri -
as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri os e ma te ri -
a is de em ba la gem, pro du zi dos na Zona
Fran ca de Ma na us para em pre go em pro -
ces so de in dus tri a li za ção por es ta be le ci -
men tos in dus tri a is ali ins ta la dos e con so an -
te pro je tos apro va dos pelo Con se lho de
Admi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia da Zona 
Fran ca de Ma na us  –  SUFRAMA.

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

EMENDA Nº 13
(Cor res pon de à Emen da nº 96  – Re la tor-Re vi sor)

Su pri ma-se o art. 26 do Pro je to de Lei de Con -
ver são.

EMENDA Nº 14
(Cor res pon de à Emen da nº 89  – Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao art. 28 do Pro je to de Lei de Con ver são
a se guin te re da ção:

“Art. 28. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri -
za do a emi tir tí tu los da dí vi da pú bli ca, re la ti -
va men te à ca de i ra de re ce bí ve is do Pro gra -
ma de Re cu pe ra ção Fis cal  –  REFIS, de
que tra ta a Lei nº 9.964, de 10 de abril de
2000, os qua is te rão po der li be ra tó rio pe ran -
te a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e o Insti -
tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al quan to às
dí vi das ins cri tas no re fe ri do Pro gra ma, na
for ma que dis pu ser o re gu la men to.”

EMENDA Nº 15
(Cor res pon de à Emen da nº 92  –  Re la tor-Re vi sor)

Dê-se ao in ci so III do art. 29 do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 29.  ................................................
..............................................................
III  –  em re la ção aos arts. 18, 19, 20 e

22, a par tir do mês sub se qüen te ao do ter -

mo fi nal do pra zo no na ge si mal, a que se re -
fe re o § 6º do art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral.”

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa-se
à apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a

mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PARECERES Nos 491 E 492, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
2, de 2003 (nº 7.241/002, na casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re -
pú bli ca, que dis põe so bre a ali e na ção
por do a ção de uma Cor ve ta da Ma ri nha
do Bra sil.

PARECER Nº 491, DE 2003 
(Da Co mis sao de Cons ti tu i ção,  Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

O pro je to em exa me, ori un do da Câ ma ra dos
De pu ta dos, onde tra mi tou sob o no 7.241, de 2003,
tra ta da ali e na ção, por do a ção, de uma Cor ve ta da
Ma ri nha do Bra sil para a Re pú bli ca da Na mí bia.

Esta pro po si ção le gis la ti va, ori gi na da na Men -
sa gem nº 892 da Pre si dên cia da Re pú bli ca, visa
tão-so men te a dar con se qüên cia, nos ter mos da
Expo si ção de Mo ti vos nº 341/MD, de 10-10-2002, do
en tão Mi nis tro da De fe sa Ge ral do Qu in tão, “à po lí ti ca
de apro xi ma ção do Bra sil com a Re pú bli ca da Na mí -
bia, des de sua in de pen dên cia, em 21 de mar ço de
1990, pro cu ran do es ta be le cer, com aque le país, um
re la ci o na men to es pe ci al, em par ti cu lar nos as sun tos
re la ci o na dos com os pro ble mas na va is e ma rí ti mos”.

Ain da con for me a re fe ri da Expo si ção de Mo ti -
vos, tan to o Acor do de Co o pe ra ção Téc ni ca fir ma do
com o Go ver no da Na mí bia, em 07 de mar ço de 1995, 
quan to o mais re cen te Acor do de Co o pe ra ção Na val
en tre os dois pa í ses, as si na do em de zem bro de 2001, 

12342 Qu in ta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    123ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



têm em vis ta, so bre tu do, o en vio de equi pa men tos e a 
trans fe rên cia e aqui si ção de me i os na va is in dis pen -
sá ve is ao apa re lha men to da Ala Na val (Ma ri nha) na -
mi bi a na.

Por ou tro lado, pros se gue a Expo si ção de Mo ti -
vos mi nis te ri al, “o atu al Pro gra ma de Re a pa re lha -
men to da Ma ri nha, do cu men to que ori en ta as ações
para a aqui si ção de no vos me i os na va is e es ta be le ce
a pre vi são de ba i xa dos me i os exis ten tes des ta For ça, 
pre vê, para 2002, a de sin cor po ra ção da Cor ve ta
PURUS, ten do em vis ta o grau de ob so les cên cia e as
atu a is con di ções ma te ri a is do re fe ri do na vio”.

E, além dis so, se gun do Re la tó rio Téc ni co da
Co mis são de Vis to ria e Ava li a ção da Cor ve ta Pu rus,
ane xa da ao pro ces sa do em exa me, o va lor des se
meio na val foi es ti ma do em cer ca de R$443.000,00,
sen do ne ces sá rio um in ves ti men to de apro xi ma da -
men te R$350.000,00 para res ta be le cer sua ple na
con di ção ope ra ti va, ca rac te ri zan do-se, des ta for ma,
como an ti e co nô mi ca sua ma nu ten ção no in ven tá rio
da Ma ri nha do Bra sil.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pre sen te pro po si -
ção, as sim ins tru í da, me re ceu a apro va ção quan to à
sua ad mis si bi li da de e mé ri to em três co mis sões téc ni -
cas da que la Casa: na Co mis são de Tra ba lho, Admi -
nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co, na Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal e na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, sen do en ca -
mi nha do ao Se na do Fe de ral para pre vi são, nos ter -
mos do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Cum prin do sua tra mi ta ção no Se na do, a ma té -
ria che ga à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia para exa me de sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de, re gi men ta bi li da de e téc ni ca le gis la ti va, bem
como de seu mé ri to a teor do dis pos to no art. 101, in -
ci so I e II, alí nea m do Re gi men to Inter no des ta a
Casa, por en vol ver bem do do mí nio da União.

II –  Aná li se

É in dis cu tí vel a com pe tên cia do Con gres so Na -
ci o nal de dis por so bre o as sun to – ali e na ção de bens
do do mí nio da União – como cons ta do art. 48, in ci so
V da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim, é, de fato, a lei fe de ral a es pé cie nor ma ti -
va ade qua da à sua ve i cu la ção.

Tra tan do-se de ali e na ção, por do a ção de bem
pú bli co da União, a Lei nº 8.666, de 1993, em seu art.
17, II, re quer ape nas au to ri za ção le gal e ava li a ção
pré via, como a já pro mo vi da e aci ma re fe ri da pela Co -
mis são de Vis to ria e Ava li a ção da Ma ri nha, dis pen sa -
da a li ci ta ção, evi den te men te, por cu i dar-se de do a -

ção, in ci din do, pois, a hi pó te se na alí nea “a” do men ci -
o na do dis po si ti vo.

Além dis so, não há con fli to en tre o con te ú do do
pro je to e dis po si ti vos ou prin cí pi os con sa gra dos na
Lei Ma i or, sen do, por tan to, cons ti tu ci o nal a pro po si -
ção, que, ade ma is, obe de ce, em sua con ci são de
ape nas dois ar ti gos, à boa téc ni ca le gis la ti va e à cor -
re ção de lin gua gem.

Qu an to ao mé ri to, pa re ce de toda con ve niên cia
sua apro va ção, tan to por en se jar o cum pri men to do
ob je ti vo de es tre i tar la ços di plo má ti cos en tre o Bra sil
e a Re pú bli ca da Na mí bia, aju dan do a Ma ri nha do
país ami go a equi par-se, quan to tam bém por seu con -
te ú do de eco no mi ci da de, já que o in ves ti men to ne -
ces sá rio à re cu pe ra ção da Cor ve ta a ser do a da, se
apro xi ma do seu pró prio va lor es ti ma do pela Co mis -
são de Vis to ria e Ava li a ção da Ma ri nha Bra si le i ra,
além de o re fe ri do meio na val não mais aten der a re -
qui si tos ope ra ti vos mí ni mos para con ti nu ar em ser vi -
ço, re co men da da, in clu si ve, sua de sin cor po ra ção,
por ob so les cên cia, pelo atu al Pro gra ma de Re a pa re -
lha men to da Ma ri nha.

III – Voto

O voto, ante todo o ex pos to, é pela apro va ção do 
PLC nº 2, de 2003.

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2003. – Edi son
Lo bão, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor – Serys
Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer ca dan te – Sibá Ma cha -
do – Mag no Mal ta – Amir Lan do – Ga ri bal di Alves
Fi lho – José Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se ca –
De mós te nes Tor res – Re nil do San ta na.

PARECER Nº 492, DE 2003
(Da Co mis são de Re la ções ex te ri o res e

 De fe sa Na ci o nal)

Re la tor: Se na dor Fer nan do Be zer ra
Re la to ra ad hoc Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya

Go mes

I – Re la tó rio

Essa Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2003, que “dis põe
so bre a ali e na ção por do a ção de uma Cor ve ta da Ma -
ri nha do Bra sil”.

O tex to do re fe ri do Pro je to de Lei, de au to ria do
Po der Exe cu ti vo, foi en ca mi nha do ao Con gres so Na -
ci o nal por meio da Men sa gem nº 892, de 23 de ou tu -
bro de 2002, do Pre si den te da Re pú bli ca, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro da De fe -
sa. Acom pa nha tam bém o pro ces sa do o “Re la tó rio

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  22 12343MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



Téc ni co da Co mis são de Vis to ria e Ava li a ção da Cor -
ve ta ‘Pu rus’.” Na Câ ma ra dos De pu ta dos, trans for -
mou-se no Pro je to de Lei nº 7.241, de 2002, ten do
sido sub me ti do, na que la Casa, às Co mis sões de Tra -
ba lho, de Admi nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co; de Re la -
ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal; e de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção, ten do ido à vo ta ção em
Ple ná rio em 27 de fe ve re i ro de 2003, em vir tu de da
apro va ção de Re que ri men to, apre sen ta do pe los Se -
nho res Lí de res em 10 de de zem bro de 2002, que so li -
ci tou, nos ter mos do art. 155 do Re gi men to Inter no,
ur gên cia para a ma té ria. Apro va do o Pro je to na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, foi re me ti do ao exa me do Se na -
do Fe de ral.

No Se na do, a pro po si ção foi dis tri bu í da às Co -
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de
Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal. Em
2-4-2003, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia apro vou o re la tó rio do Exmº Se na dor Luiz
Otá vio, fa vo rá vel ao Pro je to.

O re fe ri do pro je to pre ten de co lo car em prá ti ca a
po lí ti ca de apro xi ma ção ado ta da pelo Bra sil com a
Re pú bli ca da Na mí bia, con subs tan ci a da em um Pro -
to co lo de Co o pe ra ção Ma rí ti ma, de se tem bro de
1991, e em um Acor do de Co o pe ra ção Téc ni ca fir ma -
do em 7 de mar ço de 1995. O ar ti go III des te úl ti mo
ins tru men to, alí nea i, pre vê o en vio de equi pa men tos
in dis pen sá ve is à re a li za ção de pro je tos es pe cí fi cos,
no âm bi to de pro gra mas pré-es ta be le ci dos. Nes se
con tex to, a Ma ri nha do Bra sil as si nou, con for me es -
cla re ce as Expo si ção de Mo ti vos, dois con tra tos com
o Go ver no Na mi bi a no. O pri me i ro, com o Mi nis té rio
das Ter ras, Re as sen ta men to e Re a bi li ta ção, pre vê a
exe cu ção de pro je to para o pro gra ma de de li ne a men -
to da pla ta for ma con ti nen tal. O se gun do, com o Mi nis -
té rio da De fe sa da Na mí bia, re fe ren te ao for ne ci men -
to de um na vio-pa tru lha de 200t e qua tro lan chas-pa -
tru lha de 45t, em mon tan te equi va len te a US$31,6 mi -
lhões, com o fi nan ci a men to do BNDES.

A Cor ve ta “Pu rus”, se gun do o do cu men to mi nis -
te ri al, não mais aten de os re qui si tos mí ni mos ope ra ti -
vos para em pre go na Ma ri nha do Bra sil, po rém a sua
trans fe rên cia para o Mi nis té rio da De fe sa da Na mí bia
será de fun da men tal im por tân cia para a im ple men ta -
ção de sua Ala Na val, em face de seu ba i xo cus to e da 
sim pli ci da de para ma nu ten ção, bem como pela opor -
tu ni da de de apli ca ção dos co nhe ci men tos ad qui ri dos
por mem bros da Ma ri nha da que le país du ran te es tá -
gi os em na vi os da Ma ri nha do Bra sil.

O va lor da Cor ve ta “Pu rus” foi es ti ma do em cer -
ca de R$443.000,00, con for me cons ta do Re la tó rio
em ane xo, aci ma re fe ri do. Entre tan to, para res ta be le -
cer sua ple na con di ção ope ra ti va será ne ces sá rio um
in ves ti men to de R$350.000,00.

II – Aná li se

A Pro po si ção em exa me vem im ple men tar o
acor da do pe los go ver nos do Bra sil e da Na mí bia por
meio de uma sé rie de ins tru men tos in ter na ci o na is,
con for me re la ta a Expo si ção de Mo ti vos nº 341/MD,
de 10-10-2002, as si na dos com vis tas a es ta be le cer
vín cu los de co o pe ra ção en tre os dois pa í ses. Tal co o -
pe ra ção de ve rá ope ra ci o na li zar-se prin ci pal men te
pelo en vio de equi pa men tos e a trans fe rên cia e aqui -
si ção de me i os na va is in dis pen sá ve is ao apa re lha -
men to da Ma ri nha da Na mí bia.

O Re la tó rio Téc ni co da Co mis são de Vis to ria e
Ava li a ção da Cor ve ta Pu rus dá con ta de que o va lor
des se meio na val foi es ti ma do em cer ca de
R$443.000,00, sen do ne ces sá rio um in ves ti men to
em tor no de R$350.000,00 para res ta be le cer sua ple -
na con di ção ope ra ti va, ca rac te ri zan do-se, des sa for -
ma, como an ti e co nô mi ca sua ma nu ten ção pela Ma ri -
nha do Bra sil.

III – Voto

Por todo o ex pos to, e ten do em vis ta a po lí ti ca
de apro xi ma ção com a Na mí bia e com ou tros pa í ses
afri ca nos acer ta da men te ado ta da pelo Bra sil, o voto é 
fa vo rá vel à apro va ção do PLC nº 2, de 2003.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2003. – Edu -
ar do Su plicy, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
Re la to ra ad hoc – Mar ce lo Cri vel la – Arthur Vir gí lio
– Pe dro Si mon – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do
– Ro dolp ho Tou ri nho – Hé lio Cos ta – Gil ber to
Mes tri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

....................................................................................
V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e

ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

....................................................................................
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Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

SE ÇÃO VI
Das Ali e na ções

Art. 17. A ali e na ção de bens da Admi nis tra ção
Pú bli ca, su bor di na da à exis tên cia de in te res se pú bli -
co de vi da men te jus ti fi ca do, será pre ce di da de ava li a -
ção e obe de ce rá às se guin tes nor mas:
....................................................................................

II – quan do mó ve is, de pen de rá de ava li a ção
pré via e de li ci ta ção, dis pen sa da esta nos se guin tes
ca sos:

a) do a ção, per mi ti da ex clu si va men te para fins e
uso de in te res se so ci al, após ava li a ção de sua opor -
tu ni da de e con ve niên cia so ci o e co nô mi ca, re la ti va -
men te à es co lha de ou tra for ma de ali e na ção;
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os pa re ce -
res li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2003 (nº 7.241/2002, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que dis põe so bre a ali e na ção por do a ção de
uma Cor ve ta da Ma ri nha do Bra sil, cu jos pa re ce res
aca bam de ser li dos, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te
cin co dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter -
mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Luiz Otá vio. Em se -
gui da, ao Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, nes te mo men to, que ro res sal tar que
apro va mos a me di da pro vi só ria do Re fis re la ti vo não
só à pes soa ju rí di ca, mas tam bém à pes soa fí si ca.

No ano 2000, quan do, pela pri me i ra vez, es ta -
be le ce ram-se nor mas para o Re fis re la ti vo a pes so as

ju rí di cas, es que ceu-se de aten der tam bém à gran de
de man da das pes so as fí si cas. Apre sen tei um pro je to
de lei em 2001 tra tan do do Re fis de pes soa fí si ca, dis -
cu ti isso com o Mi nis tro Anto nio Pa loc ci no ple ná rio
do Se na do Fe de ral e fico sa tis fe i to em ver apro va da,
pela Me di da Pro vi só ria nº 107, a in clu são do Re fis da
pes soa fí si ca.

Agra de ço por isso e fico tran qüi lo em ter vo ta do
fa vo ra vel men te com o meu Par ti do, o PMDB, com a
Li de ran ça do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, mas aten -
den do à gran de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia, abrin do ex ce ção ao Se na dor Hé lio Cos ta, an -
te ri or men te cha ma do, con ce de a pa la vra a S. Exª,
pela or dem, an tes do en cer ra men to da ses são.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr.
Pre si den te.

Eu que ria cum pri men tar o Lí der do meu Par ti do, 
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, por ter com par ti lha do com
cada um de nós, da Ban ca da do PMDB, essa de ci são
tão im por tan te no mo men to em que es tá va mos de ci -
din do, nes ta tar de, as sun to da ma i or im por tân cia para 
todo o País.

Por tan to, uma vez que to dos os Se na do res do
PMDB ti ve ram a opor tu ni da de de par ti ci par des sa de -
ci são, es ta mos mu i to fe li zes pelo fato de o re sul ta do
ter sido aque le apre sen ta do pelo Re la tor Re vi sor Alo i -
zio Mer ca dan te, por que re al men te é o ca mi nho que
nós com pre en de mos, no PMDB e no gru po que apóia 
o Go ver no, que mais aten de rá às ne ces si da des do
mo men to de to dos os que tra ba lham e pro du zem.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa re -

gis tra que o Se na dor Pe dro Si mon de cla rou que o seu 
voto foi acom pa nhan do a Li de ran ça do PMDB.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Pa u lo Paim,
Val mir Ama ral, Pa pa léo Paes, Te o tô nio Vi le la Fi lho e a 
Se na do ra Fá ti ma Cle i de 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 RITMO PT

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, Srª.s e Srs. Se na do res, vin das do Go ver -
no, há mu i to os bra si le i ros não têm boas no tí ci as, Não 
obs tan te – e até para jus ti fi car o di ta do – as es pe ran -
ças per du ram. Tan to que, na se gun da-fe i ra úl ti ma, era 
vi sí vel o an se io dos bra si le i ros por no vas e boas no tí -
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ci as, a par tir da de mo ra da re u nião do Pre si den te com
sua equi pe mi nis te ri al na Gran ja do Tor to.

Infe liz men te, nada de novo. Nem uma tê nue fu -
ma ci nha; no tí ci as de pro mes sas, des sas do tipo de
que o as sun to está sen do ana li sa do e vai ser de ba ti -
do com a so ci e da de. No mais, a re u nião foi mu i to mais 
para um pu xão de ore lhas nos Mi nis tros. O Pre si den -
te Lula pe diu-lhes a apre sen ta ção, todo mês, de um
re la tó rio so bre as ati vi da des de sen vol vi das no pe río -
do. 

Eu ima gi na va que isso era um de ver, sem qual -
quer se me lhan ça com car ti lha es co lar ou de ver de
casa. Aí está, o Pre si den te Lula re vi ve o bo le tim es co -
lar. Quem sabe a pró xi ma no tí cia se jam as no tas de
cada mi nis tro, de vi da men te lan ça das no bo le tim...

O Mi nis tro do Pla ne ja men to, Gu i do Man te ga,
pro me teu, ao fi nal do en con tro, a li be ra ção de ver bas
para o so ci al. Mas não ci tou nú me ros nem da tas. No
má xi mo, ace nou com um frou xo “tal vez ain da este
ano”.

Nú me ros? Esses pas sa ram ao lar go. O Pla no
Plu ri a nu al, por exem plo, res trin giu-se a uma car ta de
in ten ções do Go ver no, como, aliás, tudo o que foi
anun ci a do na re u nião do Tor to. 

A im pres são, so bre o rit mo do atu al do atu al Go -
ver no, é de que o País mer gu lhou no rit mo PT, de cin -
co me ses e nada por en quan to. As ou tras re u niões de
Lula e seu Mi nis té rio não fo ram di fe ren tes. Tudo na
base do nada ain da fi cou de ci di do, a não ser os anún -
ci os de in ten ções.

Na re u nião an te ri or, por exem plo, o Pre si den te
dis cu tiu com os Mi nis tros ape nas cor tes nos gas tos, o 
que aca bou com pro me ten do 72% dos in ves ti men tos
pre vis tos para este ano. Alguns Mi nis té ri os che ga ram
a per der 80% das ver bas que lhes fo ram con sig na -
das. Que o di gam os Mi nis tros da Inte gra ção Na ci o -
nal, das Ci da des e dos Espor tes, as pas tas mais sa -
cri fi ca das. Isso para não fa lar no Mi nis té rio da Cul tu -
ra, com o seu Mi nis tro, Gil, ain da hoje es bra ve jan do
aos qua tro can tos o qua se nada que lhe res tou.

Pior ain da, pe los ba lan ços le van ta dos e a jul gar
pelo an dar da car ru a gem, nes se qua se meio ano de
Go ver no Lula, os Mi nis té ri os di fi cil men te irão gas tar
os 28% li be ra dos do to tal de R$14 bi lhões de in ves ti -
men tos pre vis tos para 2003. De fato, até o úl ti mo dia
10, os gas tos che ga ram ape nas a 0,75% da que le va -
lor, con for me re gis tra o Si a fi, que é o sis te ma in for ma -
ti za do de acom pa nha men to dos gas tos fe de ra is.

E cre i am mais: há Mi nis té ri os que não apli ca ram 
um úni co cen ta vo para in ves ti men to. São as pas tas

que cu i dam da ha bi ta ção, da as sis tên cia so ci al e da
or ga ni za ção agrá ria.

O le van ta men to do que foi anun ci a do na que la
re u nião, que an te ce deu a de se gun da-fe i ra úl ti ma,
mos tra que qua se nada do pre vis to acon te ceu.

Um exem plo: pro me teu o Go ver no que ins ta la ria 
4 mil e 200 com pu ta do res em 3.800 agên ci as de 3 mil
mu ni cí pi os po bres. Os com pu ta do res se ri am des ti na -
dos ao uso da po pu la ção ca ren te, por até 10 mi nu tos
por vez. Sa bem quan tas des sas má qui nas fo ram ins -
ta la das? Ne nhu ma. As pri me i ras, diz o Go ver no, de -
vem ser ins ta la das a par tir de ju lho fu tu ro.

Na que la re u nião de fe ve re i ro, foi anun ci a do o
au men to, em 10%, do efe ti vo da Po lí cia Fe de ral. Nada 
foi fe i to. As no me a ções de pen dem de fu tu ro con cur -
so, ain da não aber to.

Fa lou-se tam bém e foi pro me ti da na re u nião de
10 de fe ve re i ro a re cri a ção da Su de ne. Pois bem, nes -
ta ter ça-fe i ra, dia 19 de maio, o Mi nis tro da Inte gra ção
Na ci o nal, Ciro Go mes, dis se no Se na do, que o pro je -
to de re cri a ção ain da vai ser dis cu ti do com a so ci e da -
de. Mais pro te la ção. Mais de mo ra.

Fi nal men te, na re u nião do dia 19 úl ti mo, em que
ha via gran de ex pec ta ti va dos bra si le i ros, que es pe ra -
vam o lan ça men to de al gum pro gra ma de gran de im -
pac to, para a re to ma da do de sen vol vi men to na ci o nal,
tudo fi cou nas in ten ções. 

O Go ver no, na ver da de, ape nas abriu a dis cus -
são em tor no do Pla no Plu ri a nu al de Inves ti men tos. A
pro mes sa, em cima des se anún cio, foi a de que, até
2007, ou seja, o pe río do de du ra ção do PPA, será
dada cara ao Go ver no Lula. À po pu la ção, res ta es pe -
rar para ver. E tor cer para que dê cer to. E, quem sabe,
pas sa rá a ter fe i ção e, o mais im por tan te, co me ça rá a
go ver nar.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho a hon ra de co mu -
ni car a esta Casa a re a li za ção da 3ª Re u nião da Rede 
Le gis la ti va das Amé ri cas, que acon te ce rá na ci da de
de Gra ma do, no Rio Gran de do Sul, nos pró xi mos
dias 24, 25 e 26. 

Com a par ce ria do Con gres so bra si le i ro, o en -
con tro é pro mo vi do pelo Diá lo go Inter-Ame ri ca no, en -
ti da de com sede em Was hing ton, nos Esta dos Uni -
dos, e que tem por ob je ti vo, como im por tan te cen tro
de aná li se po lí ti ca que é, a dis cus são e o in ter câm bio
de ques tões so ci a is, po lí ti cas e eco nô mi cas re la ci o -
na das ao he mis fé rio Oci den tal.

Esse de ba te é le va do a efe i to por mais de uma
cen te na de mem bros do Diá lo go Inter-Ame ri ca no, en -
tre os qua is se des ta cam li de ran ças po lí ti cas e em -
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pre sa ri a is dos Esta dos Uni dos, do Ca na dá e de mais
21 pa í ses da Amé ri ca La ti na e do Ca ri be.

Essas li de ran ças es tão li ga das aos mais va ri a -
dos se to res da vida de suas na ções, in clu in do as or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is. Entre elas, nove já
fo ram pre si den tes de seus pa í ses e pelo me nos uma
dú zia exer ceu fun ções de alto ní vel. O ex-pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so é o seu mais novo mem -
bro.

A cada dois anos, o Diá lo go Inter-Ame ri ca no re -
a li za seu fó rum para dis cu tir em alto ní vel os prin ci pa -
is pro ble mas que afe tam os pa í ses ame ri ca nos. As
con clu sões são pu bli ca das e am pla men te di vul ga das
com re co men da ções para ações go ver na men ta is, de
or ga ni za ções in ter na ci o na is e gru pos pri va dos e ser -
vem à ge ra ção de no vas idéi as e ori en ta ção das
ações das li de ran ças na ci o na is.

A agen da da re u nião que se re a li za rá em Gra -
ma do in di ca bem es ses ob je ti vos. O te má rio in clui a
dis cus são da si tu a ção da Amé ri ca La ti na no atu al
con tex to da glo ba li za ção; a eco no mia do he mis fé rio,
in clu in do o co mér cio in ter na ci o nal, o flu xo de ca pi ta is
e o pa pel do Po der Le gis la ti vo na ela bo ra ção e su per -
vi são das po lí ti cas eco nô mi cas; a ques tão da ex clu -
são so ci al, como a dis cri mi na ção con tra afro-des cen -
den tes da Amé ri ca La ti na e as mi no ri as ét ni cas; e, fi -
nal men te, os go ver nos de mo crá ti cos e o for ta le ci -
men to dos Par la men tos no he mis fé rio.

Se di zem res pe i to à Amé ri ca La ti na, es sas
ques tões to cam par ti cu lar men te o Bra sil. Nos so país
in gres sou de for ma abrup ta na cha ma da glo ba li za ção 
e ain da hoje paga caro pela ade são apres sa da e esse 
mo de lo que der ru bou de for ma de si gual as fron te i ras
eco nô mi cas dos pa í ses, le van do suas eco no mi as à
ban car ro ta. 

O de ba te de ve rá ser fir me par ti cu lar men te com
re la ção ao for ta le ci men to do Mer co sul e à ade são do
Bra sil ao tra ta do da Área de Li vre Co mér cio das Amé -
ri cas, a Alca, cu jos im pac tos na eco no mia in ter na dos
pa í ses la ti no-ame ri ca nos pre ci sam ser mais bem
ava li a dos.

O co mér cio in ter na ci o nal deve me re cer uma
dis cus são à par te, no mo men to em que suas re gras
são des res pe i ta das, es pe ci al men te pe las ma i o res
eco no mi as. Elas im põem às eco no mi as me nos ro -
bus tas uma sé rie de bar re i ras para o in gres so de seus 
pro du tos, dis far ça das de bar re i ras sa ni tá ri as, con de -
nan do es ses pa í ses à es tag na ção eco nô mi ca e à per -
pe tu a ção do seu en di vi da men to ex ter no.

Da mes ma for ma, es ti ma mos que esta Ter ce i ra
Re u nião da Rede Le gis la ti va das Amé ri cas ini cie o

en ca mi nha men to da dis cus são em tor no do flu xo de
ca pi ta is. Como sa be mos, a cir cu la ção de ca pi ta is en -
tre as na ções sem qual quer re gra in ter na ci o nal es ta -
be le ci da, com a ins ti tu i ção do que fi cou co nhe ci do
como “ca pi tal mo tel”, tem di ta do a for ça do cha ma do
mer ca do so bre as eco no mi as e le va do os go ver nos
na ci o na is a as sis ti rem, im po ten tes, seus efe i tos ma -
lé fi cos so bre suas po pu la ções. Com re la ção a este
as sun to, exis te uma pro pos ta co lo ca da pelo ex-pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, no sen ti do de
gra var com uma es pé cie de CPMF uni ver sal esse flu -
xo de ca pi ta is, a qual es pe ra mos que seja le va da à
dis cus são na re u nião de Gra ma do.

Qu an to ao pa pel do Le gis la ti vo na for mu la ção e
na su per vi são das po lí ti cas eco nô mi cas, gos ta ria de
re a fir mar e de le var ao co nhe ci men to dos par ti ci pan -
tes do fó rum de Gra ma do, que, no Bra sil, as atri bu i -
ções cons ti tu ci o na is do Con gres so Na ci o nal já con -
tem plam uma par ce ria com o Exe cu ti vo quan to à con -
du ção da eco no mia. Par ce ria, aliás, es ti mu la da pelo
pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que tem pres ti gi -
a do o Par la men to na con du ção do seu go ver no.

Des sa par ce ria são exem plos nos sa com pe tên -
cia em ma té ri as re la ti vas ao sis te ma tri bu tá rio, ar re -
ca da ção e dis tri bu i ção de ren das; ao pla no plu ri a nu al, 
di re tri zes or ça men tá ri as, or ça men to anu al, ope ra -
ções de cré di to, dí vi da pú bli ca e emis sões de cur so
for ça do; pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to; ma té ria fi nan ce i ra,
cam bi al e mo ne tá ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas
ope ra ções; a mo e da, seus li mi tes de emis são e mon -
tan te da dí vi da mo bi liá ria na ci o nal.

A su per vi são está im plí ci ta na com pe tên cia
cons ti tu ci o nal de jul gar anu al men te as con tas do pre -
si den te da Re pú bli ca e na apre ci a ção dos re la tó ri os
so bre os pla nos de go ver no. E se com ple ta com o po -
der de fis ca li zar e con tro lar os atos do Po der Exe cu ti -
vo.

De de mo cra cia já po de mos dar li ções. Qu an do
mal ha vía mos sa í do de um lon go pe río do au to ri tá rio,
esta Casa deu exem plo ao Bra sil e ao mun do e re ti rou 
do car go o mais alto man da tá rio do país sem a que -
bra da or dem ju rí di ca ou ins ti tu ci o nal. Qu an do foi ne -
ces sá rio cor tou da pró pria car ne, ex clu in do do seu
meio ou le van do a se re ti ra rem os pa res que co me te -
ram de li tos. Para com ple tar, a re cen te ele i ção e pos se 
do pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va foi sa u da da no
mun do in te i ro como um dos ma i o res fe i tos da de mo -
cra cia e con fir ma ção da ple ni tu de do Esta do de di re i -
to em que vive a so ci e da de bra si le i ra.

Fi nal men te, está na pa u ta da Ter ce i ra Re u nião
da Rede Le gis la ti va das Amé ri cas a dis cus são em
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tor no da ex clu são so ci al, as sim como a dis cri mi na ção 
con tra afro-des cen den tes da Amé ri ca La ti na e as mi -
no ri as ét ni cas. Essas são ques tões onde a con ta do
Bra sil ain da está no ver me lho, mas in dis cu ti vel men te
es ta mos avan çan do no ca mi nho do seu equa ci o na -
men to.

A ex clu são so ci al vem sen do com ba ti da por
meio de uma sé rie de pro gra mas que têm me re ci do o
re co nhe ci men to in ter na ci o nal nos seus re sul ta dos
quan to à re du ção das nos sas de si gual da des so ci a is.
A re du ção da mor ta li da de in fan til e o cres ci men to da
es pe ran ça de vida dos bra si le i ros con fir mam isso.
Com o pro gra ma Fome Zero, que até o fi nal do ano
de ve rá aten der às po pu la ções ca ren tes de um quin to
dos mu ni cí pi os bra si le i ros, se gu ra men te avan ça re -
mos ain da mais na re du ção da ex clu são so ci al.

No que se re fe re às de si gual da des so ci a is, esta
Casa vi veu hoje um dos ma i o res mo men tos da his tó -
ria da raça ne gra em nos so país. A ar güi ção se gui da
de apro va ção pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti -
ça da in di ca ção do pro cu ra dor Jo a quim Be ne di to Bar -
bo sa Go mes – um re pre sen tan te da raça ne gra – para 
ocu par o car go de mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral cer ta men te re ve la o es for ço da so ci e da de bra si -
le i ra para a re du ção e, quem sabe um dia, para a eli -
mi na ção da dis cri mi na ção ra ci al.

A re u nião de Gra ma do, por tan to, se cons ti tu i rá
em im por tan te opor tu ni da de para uma ava li a ção da
nova or dem eco nô mi ca mun di al que tan to afe ta os
pa í ses la ti no-ame ri ca nos e em im por tan te fó rum para 
que os re pre sen tan tes de to das as na ções lá re pre -
sen ta das dis cu tam seus pro ble mas re la ci o na dos aos
de ma is te mas e, na tro ca de ex pe riên ci as, pos sam
en ca mi nhar en ten di men tos que le vem à sua so lu ção.

De se jo, ain da, tra tar de ou tro as sun to, Sr. Pre si -
den te, SRA.s e Srs. Se na do res.

As Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is do Rio Gran de do Sul
e, te nho cer te za, mu i tas pre fe i tu ras de ou tros Esta -
dos, pas sam, no mo men to, por enor mes di fi cul da des, 
com ame a ças de pro ces sos ju di ci a is e de re ti ra da dos 
bens ad qui ri dos me di an te con vê ni os fir ma dos com o
Go ver no Fe de ral .

Essas pre fe i tu ras ad qui ri ram equi pa men tos e
exe cu ta ram obras, no exer cí cio an te ri or, con tan do
com os re pas ses fi nan ce i ros para efe tu ar o pa ga men -
to aos seus for ne ce do res; no en tan to, fo ram sur pre -
en di das com o con tin gen ci a men to im pos to por for ça
do De cre to nº 4.526, de 18 de de zem bro de 2002, as -
si na do pelo en tão Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, e o De -
cre to nº 4.594, de 13 de fe ve re i ro de 2003, as si na do

pelo atu al Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te, Luiz
Iná cio Lula da Sil va.

A do cu men ta ção aci ma des cri ta fez re ca ir so bre 
as ope ra ções de in ves ti men to e cus te io todo o re a jus -
te or ça men tá rio, evi tan do que a ad mi nis tra ção, no
cor rer dos me ses, ve nha a efe tu ar gas tos aci ma de
sua ca pa ci da de fi nan ce i ra, essa, aliás, é uma prá ti ca
obri ga tó ria, se gun do a Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal.

Po de mos afir mar que o con tin gen ci a men to que
o Go ver no Fe de ral im pôs ao Orça men to da União foi
ge ral e ir res tri to, pois não foi di re ci o na do a uma área,
se tor ou ní vel de go ver no es pe cí fi co. Tan to isso é ver -
da de que se o re pre sa men to na li be ra ção dos re cur -
sos atin giu aos Mu ni cí pi os, tam bém sus tou ou pro te -
lou uma sé rie de pro je tos e pro gra mas do pró prio Go -
ver no Fe de ral.

Em con ta to com al guns Mi nis té ri os, mi nha as -
ses so ria foi in for ma da de que o li mi te de pa ga men to
li be ra do pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal não
com por ta, se quer, a co ber tu ra dos com pro mis sos
men sa is da que las Pas tas. Esta se ria a re a li da de or -
ça men tá ria que es ta mos vi ven do e que es ta be le ce
um pe que no li mi te de gas tos a pon to de os pró pri os
Mi nis té ri os vi ve rem um ver da de i ro aper to or ça men tá -
rio e fi nan ce i ro.

Sa li en to que as dí vi das das Pre fe i tu ras com os
for ne ce do res re fe rem-se às des pe sas ins cri tas em
“res tos a pa gar”, per ti nen tes aos exer cí ci os de 2001 e 
2002, não pa gas até o dia 31 de de zem bro, não can -
ce la das pelo pro ces so de aná li se e de pu ra ção, e que
aten de ram aos re qui si tos pre vis tos em le gis la ção es -
pe cí fi ca; por tan to, pron tas para pa ga men to.

Re a fir mo que es tou tra tan do dos con tra tos fir -
ma dos que cum pri ram to das as eta pas or ça men tá ri -
as, sal vo a do pa ga men to. São os ca sos das Pre fe i tu -
ras de Qu a tro Irmãos, Nova Roma do Sul, Her val,
Bar ra do Rio Azul, São Se bas tião do Caí, Nova San ta
Rita, en tre ou tras. To das en tra ram em con ta to com o
meu ga bi ne te so li ci tan do es pe ci al aten ção à ques tão, 
uma vez que a si tu a ção en con tra-se in sus ten tá vel.

Co nhe ce dor das di fi cul da des or ça men tá ri as do
Go ver no Fe de ral, mas sen sí vel aos ape los dos pre fe i -
tos da que les e de tan tos ou tros Mu ni cí pi os que atra -
ves sam igual si tu a ção, é que as so mei a esta tri bu na. 

Qu e ro da qui di ri gir um ape lo aos Mi nis té ri os da
Fa zen da e do Pla ne ja men to para que exa mi nem es -
ses ca sos jun to aos de ma is Mi nis té ri os, e, com a sen -
si bi li da de que ca rac te ri za suas atu a ções, bus quem,
em meio ao de ser to de re cur sos que se cons ti tui hoje
a exe cu ção da peça or ça men tá ria, um pe que no oá sis
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fi nan ce i ro que pos si bi li te o aten di men to e li vre da ina -
dim plên cia aque las mu ni ci pa li da des.

Te nho a ex pec ta ti va do aten di men to des se ple i -
to por que ele se re fe re, como já ob ser vei, a con tra tos
as si na dos, pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al da União,
efe tu a dos os pro ces sos li ci ta tó ri os e cum pri das to das 
as exi gên ci as le ga is, fal tan do ape nas o pa ga men to.
Por isso, es tou cer to de que as au to ri da des eco nô mi -
cas não me di rão es for ços para evi tar que se jam de -
vol vi dos aos for ne ce do res os bens ad qui ri dos pe las
Pre fe i tu ras, e que tan tos be ne fí ci os têm tra zi do às
suas po pu la ções.

Esse aten di men to às Pre fe i tu ras tam bém se faz
ne ces sá rio para que a ad mi nis tra ção mu ni ci pal não
te nha que ar car com o cons tran gi men to e o ônus de
um pro ces so ju di ci al por fal ta de li be ra ção dos re cur -
sos fi nan ce i ros do Go ver no Fe de ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srª.s e Srs. Se na do res, o as sun to que tra -
go hoje a este Ple ná rio, gra ve e com ple xo por si mes -
mo, apre sen ta, a par de sua im por tân cia para a sa ú de 
do bra si le i ro, as pec tos que são me re ce do res de jú bi -
lo, ao lado de ou tros, que nos cons tran gem par ti cu lar -
men te.

Re fi ro-me ao tema de trans plan tes de ór gãos no 
País, com des ta que para o Dis tri to Fe de ral. Entre os
dois está a con tra di ção a que me re fe ri an te ri or men te. 
Se o Bra sil se en con tra em si tu a ção con for tá vel no
ran king mun di al – o País per de ape nas para os Esta -
dos Uni dos em nú me ros de trans plan tes re a li za dos
por ano –, la men ta vel men te, o nú me ro de trans plan -
tes no Dis tri to Fe de ral vem ca in do con si de ra vel men -
te.

Em 2002, fo ram trans plan ta dos 10.566 ór gãos
em todo o Bra sil, 12% a mais do que em 2001. No Dis -
tri to Fe de ral, fo ram fe i tos 216 trans plan tes em 2001 e
164 em 2002, uma que da de 31,5%.

Em 2002, por exem plo, não foi fe i to ne nhum
trans plan te de fí ga do no Dis tri to Fe de ral. O nú me ro
de trans plan tes de rim tam bém veio ca in do nos úl ti -
mos anos: 90 em 2000, 66 em 2001 e 48 em 2002.

São da dos cons tran ge do res, pois a ati vi da de de 
trans plan te de ór gãos e te ci dos no Bra sil teve uma
evo lu ção con si de rá vel em ter mos de téc ni cas, re sul -
ta dos, va ri e da de de ór gãos trans plan ta dos e nú me ro
de pro ce di men tos re a li za dos.

A ati vi da de ini ci ou-se no ano de 1964, na ci da de 
do Rio de Ja ne i ro, e, no ano de 1965, na ci da de de
São Pa u lo, com a re a li za ção dos dois pri me i ros trans -
plan tes re na is do País. O pri me i ro trans plan te car día -

co ocor reu tam bém na ci da de de São Pa u lo, no ano
de 1968, re a li za do pela equi pe do Dr. Eury cli des de
Je sus Zer bi ni. Esse fato ocor reu pou co me nos de um
ano após a re a li za ção do trans plan te pi o ne i ro, fe i to
pelo Dr. Chris ti an Bar nard, na Áfri ca do Sul.

À me di da que gran de par te dos pro ce di men tos
re a li za dos era fi nan ci a da por re cur sos pú bli cos e se
apro fun da va o en ten di men to de que os ór gãos cap ta -
dos eram “bens pú bli cos”, cres ceu, na so ci e da de bra -
si le i ra, en tre os ges to res do SUS e na pró pria co mu ni -
da de trans plan ta do ra, o de se jo de re gu la men tar a ati -
vi da de, cri ar uma co or de na ção na ci o nal para um sis -
te ma de trans plan tes e de fi nir cri té ri os cla ros, tec ni ca -
men te cor re tos e so ci al men te ace i tá ve is e jus tos de
des ti na ção de ór gãos.

Assim, em 1997, foi cri a da a cha ma da Lei dos
Trans plan tes – Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997
–, cujo ob je ti vo é dis por so bre a re mo ção de ór gãos,
te ci dos e par tes do cor po hu ma no para fins de trans -
plan te, e o De cre to nº 2.268, de 30 de ju nho de 1997,
a re gu la men tou. Por in ter mé dio do mes mo de cre to,
foi cri a do, no âm bi to do Mi nis té rio da Sa ú de, o Sis te -
ma Na ci o nal de Trans plan tes (SNT), ten do como atri -
bu i ção de sen vol ver o pro ces so de cap ta ção e dis tri -
bu i ção de te ci dos, ór gãos e par tes re ti ra das do cor po
hu ma no para fi na li da des te ra pêu ti cas e trans plan tes.

Como se vê, SRA.s e Srs. Se na do res, o País
dis põe, em ma té ria de trans plan tes, de téc ni ca mé di -
ca com pro va da e das de fi ni ções le ga is ne ces sá ri as.
Como en ten der, por tan to, que o Dis tri to Fe de ral apre -
sen te nú me ros tão mo des tos da ati vi da de?

Só se pode de du zir que a gran de de pen dên cia
dos re cur sos da União por par te do Dis tri to Fe de ral
te nha fe i to sen tir mais for te men te en tre nós a cri se da
sa ú de pú bli ca no País.

Des sa for ma, é pre ci so que as au to ri da des pú -
bli cas da área de sa ú de, do âm bi to fe de ral, es ti mu lem 
a cul tu ra da do a ção, em todo o País, e de di quem
aten ção es pe ci al ao Dis tri to Fe de ral, le van do-se em
con ta que a ca pi tal do País fun ci o na como ver da de i ro
pólo de aten di men to hos pi ta lar de uma vas ta re gião
que abran ge lo ca li da des de Go iás, Mi nas Ge ra is, Ba -
hia e ou tros es ta dos.

Só as sim, fa re mos jus à nos sa pró pria his tó ria
do trans plan te de ór gãos no País. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre si -

den te, SRA.s e Srs. Se na do res, tra go ao co nhe ci men to
des ta Casa uma ques tão que re sul tou da fal ta de acom -
pa nha men to res pon sá vel das au to ri da des en vol vi das
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no que diz res pe i to ao fim da ex plo ra ção do man ga nês
por par te da Ico mi no Esta do do Ama pá. 

No iní cio da dé ca da de cin qüen ta, a em pre sa
Indús tria e Co mér cio de Mi né ri os, mais co nhe ci da
como Ico mi, re ce beu con ces são para ex plo rar as ja zi -
das de man ga nês exis ten tes no mu ni cí pio de Ser ra
do Na vio, cen tro-oes te do Ama pá. 

Con for me os ter mos da con ces são, ao tér mi no
des ta, o pa tri mô nio da em pre sa no Esta do, cons tru í -
do em fun ção da ex plo ra ção do man ga nês, se ria re -
ver ti do ao en tão Ter ri tó rio Fe de ral do Ama pá. Com a
cri a ção do Esta do do Ama pá, em 1988, fi cou es ta be -
le ci do, pela le gis la ção em vi gor, que os bens da em -
pre sa, ao fim da con ces são, se ri am in cor po ra dos ao
pa tri mô nio es ta du al.

Em 1999, qua tro anos an tes de ter mi nar o pe río -
do de cin qüen ta anos da con ces são, a Ico mi anun ci -
ou que es ta va en cer ran do suas ati vi da des no Esta do.
Ale gou, na oca sião, que as re ser vas de man ga nês da
re gião es ta vam exa u ri das. A in for ma ção so bre a exa -
us tão das ja zi das aca bou sen do des men ti da pelo De -
par ta men to Na ci o nal de Pes qui sa Mi ne ral  – DNPM.
Aque le – sabe-se ago ra – foi o pri me i ro pas so de uma 
es tra té gia da em pre sa, vi san do de i xar o Ama pá de
for ma in tem pes ti va, sem aten tar para os pas si vos so -
ci a is e am bi en ta is que ao lon go do tem po sur gi ram e
que ago ra que rem pas sar para o Go ver no do Esta do.

Sr. Pre si den te, o Go ver na dor Wal dez Góes não
me di rá es for ços para que a Ico mi cum pra com suas
obri ga ções na sua sa í da do Ama pá. Con tu do a Ico mi
tem se co lo ca do in tran si gen te e di fi cul tan do as ações
pro pos tas pelo Go ver no do Esta do.

A em pre sa tem in sis ti do em se de so bri gar do
con tra to, re i te ran do a in ten ção de aban do nar a área
fí si ca de sua atu a ção e todo o pro je to, sob a ale ga ção
sim plis ta de que o fim do pe río do da con ces são, em
03 de maio de 2003, im pli ca uma re ver são au to má ti ca 
de todo o seu com ple xo de ope ra ções para o Esta do
do Ama pá.

Em 25 de abril pas sa do, a Ico mi en ca mi nhou um 
ex pe di en te ao Go ver no do Esta do in for man do sua
pre ten são de que o Esta do do Ama pá re ce bes se, a
par tir do dia 03 de maio, todo o pa tri mô nio da em pre -
sa, pro ve ni en te da re ver são. 

Entre os bens a se rem re ver ti dos para o Esta do,
me re ce men ção a Estra da de Fer ro do Ama pá (EFA),
que liga os mu ni cí pi os de San ta na e Ser ra do Na vio,
com du zen tos qui lô me tros de ex ten são. Essa fer ro via
foi cons tru í da para trans por tar o mi né rio ex tra í do em
Ser ra do Na vio, con du zin do-o para a área por tuá ria
de San ta na, de onde era ex por ta do para di fe ren tes

pa í ses, via na ve ga ção flu vi al, e ser via tam bém para
trans por tar os pró pri os fun ci o ná ri os da em pre sa en -
tre as duas ci da des. Con tu do, com o pas sar do tem po
e a re du ção das ati vi da des da Ico mi, o al can ce so ci al
da fer ro via foi au men tan do. O trem pas sou a ser o
prin ci pal meio de trans por te para di ver sas co mu ni da -
des que fo ram se es ta be le cen do ao lon go da fer ro via.

Des de ja ne i ro de 2003, o atu al Go ver no do
Esta do tem se em pe nha do em fa zer a re ver são de
todo o pa tri mô nio ao Esta do do Ama pá de for ma com -
par ti lha da com a Ico mi, para que haja uma tran si ção
or ga ni za da, sem trans tor nos, com ele i ção de pri o ri -
da des e com os de vi dos cu i da dos pro ce di men ta is.
Isso por ca u sa da com ple xi da de do pro ces so, que im -
pe de que se pos sa atri bu ir ao Esta do, de um dia para
o ou tro, a res pon sa bi li da de de ad mi nis trar to dos os
bens da Ico mi no Ama pá, sem que te nha ha vi do, an -
te ri or men te, uma pe rí cia e uma ava li a ção do que re al -
men te exis te, seu es ta do e os ônus, de qual quer na tu -
re za, so bre eles in ci den tes.

Sr. Pre si den te, a ques tão da sa í da da Ico mi do
Ama pá, em bo ra com ple xa, deve ser ques ti o na da,
pois é pre ci so sa ber como fi ca rão as 57 mil to ne la das
de man ga nês que apre sen tam um alto per cen tu al de
ar sê nio, ele men to no ci vo à sa ú de. Esse mi né rio está
de po si ta do em uma área da em pre sa no mu ni cí pio de 
San ta na, no Ama pá, e pre ci sa ter um des ti no fi nal
ade qua do. E a Ico mi, res pon sá vel por esse pas si vo
am bi en tal, pre ten de de i xar o Ama pá sem que esta e
ou tras ques tões fun da men ta is es te jam re sol vi das.

Srªs e Srs. Se na do res, quan do fui Pre fe i to de
Ma ca pá aju dei a equi pe de ci en tis tas da UFPA, li de ra -
da pelo Pro fes sor Dou tor em Ciên ci as do Meio Ambi -
en te, Luiz Mar co ni For tes Ma ga lhães, que atu ou no
apo io da CPI da Assem bléia Le gis la ti va, na ques tão
Ico mi.

Os es tu dos dos ci en tis tas fo ram des con si de ra -
dos e se en con tram hoje sim ples men te ar qui va dos.
Há uma tese de dou to ra do, nas ci da à luz de tais es tu -
dos, como um úni co apro ve i ta men to do tra ba lho re a li -
za do.

Os di ri gen tes da Ico mi ar gu men tam que, com o
fim do pe río do da con ces são, aca ba a res pon sa bi li da -
de da em pre sa de ad mi nis trar o seu pa tri mô nio ori un -
do do Pro je to e que cabe ao Esta do ad mi nis trar todo o 
pa tri mô nio exis ten te. Como se o fim dos as pec tos
eco nô mi cos da con ces são en cer ras sem tam bém as
ques tões so ci a is e am bi en ta is re fe ren tes às suas ati -
vi da des no Ama pá. É uma for ma ir res pon sá vel de
pen sar com a qual não po de mos con cor dar.
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Te nho co nhe ci men to de que a Ico mi re je i tou a
pro pos ta ofi ci al do Go ver no do Esta do, com base no
que an te ri or men te re la tei.

Em que pe sem to dos os do cu men tos exis ten -
tes, re u niões tam bém fo ram re a li za das en tre as par -
tes, vi san do a um re sul ta do que aten da aos in te res -
ses pú bli cos; po rém, as in tran si gên ci as têm sido a
mar ca da pos tu ra dos di ri gen tes da em pre sa.

Fe cha dos os ca na is de ne go ci a ção, res tou ao
Esta do re cor rer à Jus ti ça para evi tar um pre ju í zo ma i -
or ao Erá rio e à so ci e da de ama pa en se, de um modo
ge ral. Por meio de uma li mi nar, a Jus ti ça aca tou a ar -
gu men ta ção do Esta do, man ten do, por ora, as obri ga -
ções da Ico mi, re fe ren tes à ad mi nis tra ção do seu pa -
tri mô nio, em es pe ci al quan to a ser man ti da em ope ra -
ção a Estra da de Fer ro do Ama pá, para ga ran tir me i -
os de lo co mo ção, em con di ções de se gu ran ça, às co -
mu ni da des que uti li zam esse trans por te.

O Esta do, an tes de re ce ber o pa tri mô nio, quer
uma pe rí cia téc ni ca e do cu men tal para ga ran tir o que
cabe à Ico mi nas res pon sa bi li da des para o ple no des -
fe cho do Pro je to.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, o Esta -
do do Ama pá não está se re cu san do a re ce ber o pa -
tri mô nio da em pre sa, con for me es ta be le ci do nos ter -
mos da con ces são. Nes te mo men to, quer tam bém
que a Ico mi con ti nue a ge ren ci ar e a ope rar a es tra da
de fer ro às suas ex pen sas, as su min do o cus to in te -
gral, até que o pro ces so de re ver são dos bens es te ja
con clu í do. E ain da quer a em pre sa so lu ci o ne o pro -
ble ma do re je i to de man ga nês que ame a ça a sa ú de
da po pu la ção.

Sa be mos que no Bra sil há um lema que diz o se -
guin te: “Va mos de i xar como está para ver como é que
fica”.

O que pre ten dia a em pre sa? Que pri me i ro o
Esta do re ce bes se os bens, con su man do a trans fe -
rên cia, para só de po is re a li zar a pe rí cia? Ora, isso se -
ria uma gran de in ge nu i da de.

Sr. Pre si den te, não se tra ta da con ces são de um 
ser vi ço com du ra ção de dias ou me ses. Estou fa lan do 
de uma con ces são com cin qüen ta anos de du ra ção.
Uma con ces são que, ao lon go des te pe río do, es ti mu -
lou o sur gi men to de no vas co mu ni da des no Esta do e
que mu dou a pró pria fe i ção do Ama pá, al te ran do sua
es tru tu ra am bi en tal. 

Ora, um pro ces so de tal com ple xi da de não pode 
ser con clu í do de for ma aço da da, ape nas por que as -
sim o quer a Ico mi. Os in te res ses do Esta do do Ama -
pá e de seu povo es tão em jogo e a Ico mi deve uma
sa tis fa ção à nos sa so ci e da de.

A em pre sa tem obri ga ções so ci a is, am bi en ta is
e com pen sa tó ri as em re la ção ao Ama pá. Du ran te 50
anos ex plo rou o man ga nês ama pa en se e, nes ta ati vi -
da de, au fe riu lu cros fa bu lo sos. Uma ex plo ra ção que
lhe foi em to dos os pon tos lu cra ti va e de con se qüên ci -
as pre da tó ri as para o nos so Esta do.

Peço apo io a esta Casa por se tra tar de uma
ques tão que en vol ve as áre as so ci a is e am bi en ta is,
pois a ex plo ra ção do man ga nês, ao lon go dos 50
anos, se en con tra à exa us tão, deu lu cros aos be ne fi -
ciá ri os da con ces são, for ta le cen do es tra te gi ca men te
os pa í ses im por ta do res, e ago ra, quan do se en cer ra
o pra zo des sa con ces são pú bli ca, ame a ça fi car com
um sal do de da nos so ci a is e am bi en ta is. 

O povo do Ama pá cla ma o apo io das SRA.s e
dos Srs. Se na do res nes ta ques tão.

Mu i to obri ga do. 
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po, com
ale gria, a tri bu na do Se na do nes ta data em que se co -
me mo ra o Dia da Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, cum -
prin do um gra to de ver de jus ti ça, sa u dan do to dos
aque les que di re ta ou in di re ta men te es tão en vol vi dos
no dia a dia das rá di os e te vês co mu ni tá ri as pelo Bra -
sil afo ra. 

Enten do que es ses mo der nos ve í cu los de co -
mu ni ca ção se cons ti tu em ins tru men tos im por tan tís si -
mos de di fu são da in for ma ção e da cul tu ra, le van do
ao co nhe ci men to do ci da dão, nos mais re mo tos lu ga -
res des te imen so País e em tem po real, os acon te ci -
men tos e fa tos que aqui ocor rem e cons ci en ti zan -
do-os dos seus di re i tos e dos be ne fí ci os dis po ni bi li za -
dos pe los go ver nos que, na ma i o ria dos ca sos, o ci da -
dão des co nhe ce.

Essas emis so ras de co mu ni ca ção co mu ni tá ria,
Sr. Pre si den te, atin gem um pú bli co em lo ca li da des
onde as gran des em pre sas de co mu ni ca ção não se
in te res sam em atu ar, por que nes ses lu ga res não
exis te a cha ma da de man da de pa tro cí nio.

Por isto que ro pa ra be ni zar os ab ne ga dos co mu -
ni ca do res das emis so ras co mu ni tá ri as que le vam, por 
meio dos seus sin ge los pro gra mas vol ta dos para as
co mu ni da des lo ca is, as in for ma ções e o co nhe ci men -
to que o ci da dão pre ci sa ter, além do en tre te ni men to
dos even tos cul tu ra is que pro mo vem.

No meu Esta do, por exem plo Sr. Pre si den te,
mu i tas rá di os co mu ni tá ri as têm uti li za do os re cur sos
da Rá dio Se na do e da TV Se na do para in for mar os
ci da dãos me nos as sis ti dos, que não têm aces so aos
me i os de co mu ni ca ção de mer ca do, como a cha ma da 
rá dio co mer ci al, os tra ba lhos re a li za dos por esta
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Casa, com o ob je ti vo es pe cí fi co de dar in for ma ções
ao povo ca ren te so bre tudo o que acon te ce no Con -
gres so e que terá re per cus são di re ta nas suas vi das. 

Re gis tro, por tan to, a mi nha ale gria de po der ma -
ni fes tar o meu apo io aos ve í cu los de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria que atu am no Bra sil que, a exem plo do que
ocor re com a emis so ra da Rá dio Se na do e TV Se na -
do, pro cu ram le var ao ci da dão a in for ma ção sim ples,
ver da de i ra e ami ga, sem a cha ma da ma qui a gem das
rá di os de mer ca do.

Pa ra béns a to das as rá di os co mu ni tá ri as do
nos so Bra sil, es pe ci al men te às do meu Esta do de
Ala go as.

Era o que ti nha a di zer.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este pro nun ci a -
men to ina u gu ra, nes ta Casa, uma de mi nhas pre o cu -
pa ções como ci da dã e par la men tar – a ne ces si da de
im pe ri o sa de se com ba ter a cor rup ção no País. E tra -
go este tema mo ti va da por duas cir cuns tân ci as, uma
de las fe liz e a ou tra abo mi ná vel, que se pas sa no mu -
ni cí pio de Vi lhe na, em meu Esta do.

A boa no tí cia, e que con fio ser o iní cio do com -
pro mis so do Pre si den te Lula de do tar o apa re lho do
Esta do de me ca nis mos que com ba tam a cor rup ção, é 
a ini ci a ti va da Con tro la do ria-Ge ral da União de fis ca li -
zar nos mu ni cí pi os a apli ca ção dos re cur sos fe de ra is
re ce bi dos nos úl ti mos anos pe las pre fe i tu ras. 

Ouro Pre to do Oes te, rica re gião em Ron dô nia,
com mais de 40 mil ha bi tan tes, é um dos 26 mu ni cí pi -
os sor te a dos pela Con tro la do ria para esta eta pa de
fis ca li za ção, ini ci a da on tem, se gun da-fe i ra.

Tra ta-se, Srªs e Srs. Se na do res, do Pro gra ma
de Fis ca li za ção a par tir de Sor te i os Pú bli cos, uma ini -
ci a ti va iné di ta, cuja meta é atin gir, em ju nho, 50 mu ni -
cí pi os, quan do a Con tro la do ria-Ge ral da União o terá
im plan ta do em sua for ma de fi ni ti va.

Vejo esta ini ci a ti va como uma das mais im por -
tan tes nes tes qua tro me ses de Go ver no, ad mi nis tra -
do pelo Par ti do dos Tra ba lha do res, par ti do que, ao
lon go de seus 22 anos de exis tên cia, tem mar ca do
sua atu a ção pelo com ba te sis te má ti co à cor rup ção. 

Não é sur pre sa, por tan to, ver sur gir a pri me i ra
ini ci a ti va do “Com pro mis so an ti cor rup ção”, as si na do
pelo en tão can di da to Lula com a Trans pa rên cia Bra -
sil, en ti da de que tem fe i to enor mes es for ços para dis -
se mi nar na so ci e da de a cons ciên cia de que todo ci -
da dão tem o di re i to de sa ber como o di nhe i ro pú bli co
está sen do em pre ga do e con tri bu ir para que o Esta do 
co lo que em fun ci o na men to bons me ca nis mos de
con tro le, des ti na dos a com ba ter a cor rup ção.

O par la men to, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém
pre ci sa con tri bu ir para eli mi nar prá ti cas re i te ra das de
des vio de re cur sos pú bli cos, ve ri fi ca das pelo Bra sil
afo ra, em mu ni cí pi os onde a dig ni da de hu ma na é ar -
ru i na da e a vida é com pro me ti da de vi do ao des ca ra -
do rou bo da me ren da es co lar e do di nhe i ro do Sis te -
ma Úni co de Sa ú de. 

Em am bi en tes onde pros pe ra a cor rup ção di fi -
cil men te pro je tos que be ne fi ci em o ci da dão, pro je tos
que pos sam tra zer de sen vol vi men to so ci al, são exe -
cu ta dos. 

E in fe liz men te, Srªs e Srs. Se na do res, na mal -
ver sa ção de re cur sos pú bli cos, com toda sor te de de -
li tos, como a emis são de no tas fis ca is fri as, fra u de em 
li ci ta ções e su per fa tu ra men to, os po lí ti cos, por este
rin cão afo ra, es tão mais pre sen tes do que na fun ção
cons ti tu ci o nal de fis ca li zar or ça men tos, fis ca li zar a
apli ca ção dos re cur sos fe de ra is. 

É isto que ocor re em Vi lhe na, re gião Sul de Ron -
dô nia. Como é pos sí vel que oito ve re a do res ele i tos
para fis ca li zar o di nhe i ro pú bli co, dele se apro prie du -
ran te dois anos, por meio do re ce bi men to far to e ile -
gal de diá ri as? 

To dos ago ra res pon dem por seus atos ao Mi nis -
té rio Pú bli co, mas a fes ta fe i ta com os im pos tos de
nos sa gen te já pro du ziu ma les ir re me diá ve is, como o
alar ga men to da de si gual da de so ci al, a de te ri o ra ção
do con ví vio so ci al e a pres ta ção de ser vi ços pú bli cos
de pés si ma qua li da de. 

É ina ce i tá vel que a cor rup ção te nha es pa ço na
cul tu ra na ci o nal. E, por com ba tê-la em Vi lhe na, a ve -
re a do ra Mar le ne Apa re ci da, de nos so par ti do, o PT,
tem re ce bi do ame a ças, te le fo ne mas anô ni mos e de -
cla ra ções per tur ba do ras dos en vol vi dos. 

Mas é as sim mes mo que agem os que se de di -
cam à en ge nha ria do des vio de re cur sos pú bli cos,
prá ti ca que, con for me es tu dos e pes qui sas fe i tas,
afas ta in ves ti do res sé ri os das re giões onde ela pre do -
mi na. 

O que está acon te cen do com a ve re a do ra Mar -
le ne ocor reu com os mem bros da AMARRIBO – Ami -
gos Asso ci a dos de Ri be i rão Bo ni to, os qua is, com pa -
ciên cia, de di ca ção e ar ti cu la ção da so ci e da de do mu -
ni cí pio pa u lis ta, des ba ra ta ram a rede de cor rup ção
ins ta la da na pre fe i tu ra, sob co man do do pró prio pre -
fe i to.

Ape sar das ame a ças, car tas anô ni mas e gol pes 
de todo tipo, essa or ga ni za ção não-go ver na men tal,
após me ses de tra ba lho e se uti li zan do de to dos os
re cur sos pos sí ve is, con se guiu que suas de nun ci as
fos sem aca ta das pelo Mi nis té rio Pú bli co e fi nal men te, 
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para es ca par de um pro ces so de cas sa ção, o pre fe i to
re nun ci ou. De po is, com pri são pre ven ti va de cre ta da,
fu giu, mas foi en con tra do e pre so.

Srªs e Srs. Se na do res, o exem plo da ONG é
ilus tra ti vo de como a so ci e da de, sob a li de ran ça de
bons pro pó si tos, ar ti cu la da e pre o cu pa da com o des -
ti no dos re cur sos pú bli cos, pode in ter fe rir e res pon sa -
bi li zar cri mi nal men te os que com par ti lham da prá ti ca
da cor rup ção, per ce bi da mu i to cla ra men te no País. 

A ini ci a ti va vi to ri o sa re sul tou, in clu si ve, na for -
ma ta ção de uma car ti lha so bre o Com ba te à Cor rup -
ção nas Pre fe i tu ras do Bra sil, que pode ob ti da no cor -
re io ele trô ni co da Trans pa rên cia Bra sil. 

Ape sar de sur gi rem ini ci a ti vas no âm bi to fe de ral
para re du zir as chan ces de cor rup ção nos exe cu ti vos
mu ni ci pa is, como por exem plo a Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal, a de so nes ti da de com o di nhe i ro pú bli co
ain da pros pe ra por que os me ca nis mos de con tro le do 
Esta do são vul ne rá ve is, e a so ci e da de, de modo ge -
ral, ain da não se deu con ta da re le vân cia que é acom -
pa nhar e fis ca li zar a con du ta dos ad mi nis tra do res e
le gis la do res. 

No le van ta men to da ONG Trans pa rên cia Inter -
na ci o nal, fe i to em 102 pa í ses no ano pas sa do, o Bra -
sil ain da ocu pa lu gar des con for tá vel na me di ção da
cor rup ção. 

A per cep ção da cor rup ção se man tém es tá vel,
mas a nota ob ti da, 4 pon tos, é uma das ca u sas para a
de ses pe ran ça de mu i tos in ves ti do res e de ci da dãos
que, com seus im pos tos em dia e cons ci en tes do im -
pe ra ti vo éti co para com a ho nes ti da de, acor dam di a ri -
a men te com no tí ci as que en vol vem cor rup tos e ci fras
mi li o ná ri as, como é o caso do cha ma do “pro pi no du -
to”, no Rio de Ja ne i ro.

No ran king da de so nes ti da de na Amé ri ca do
Sul – quan to me nor a clas si fi ca ção, ma i or o grau de
cor rup ção –, o Bra sil está aba i xo do Chi le, que re ce -
beu 7,5; do Uru guai, com 5,1; Tri ni dad e To ba go, 4,9 e
Cos ta Rica, 4,5.

Fun da men tal para mi nar a cor rup ção é a trans -
pa rên cia das in for ma ções por par te do po der pú bli co
e o exer cí cio da im pren sa. Gra ças à mí dia e es pe ci al -
men te aos re pór te res des te mi dos, mu i tas qua dri lhas
têm sido des ba ra ta das e, in fe liz men te, mu i tos jor na -
lis tas têm sido as sas si na dos e mor tos. 

No en tan to, a luta, Srªs e Srs. Se na do res, tem
de pros se guir. E en ten do e ava lio que o Se na do da
Re pú bli ca deve tam bém pa u tar sua atu a ção no sen ti -
do de com ba ter a de so nes ti da de, o que pode ser fe i to
com os me ca nis mos ga ran ti dos pela Cons ti tu i ção. 

A cor rup ção, está com pro va do, é uma das ca u -
sas da po bre za do povo bra si le i ro. Des se modo, o
com ba te a de so nes ti da de nas ad mi nis tra ções pú bli -
cas tem de se or de nar por um es for ço con jun to dos
po de res es ta be le ci dos, um com pro mis so fir me da
mais im por tan te ins tân cia par la men tar do País. 

Sr. Pre si den te, não pode o Se na do ab di car do
com pro mis so de de nun ci ar e fis ca li zar os fo cos de
cor rup ção que se iden ti fi cam nas ad mi nis tra ções pú -
bli cas a par tir do des vio de di nhe i ro fe de ral. 

A cons tru ção de uma so ci e da de jus ta e so li dá ria 
de pen de des te es for ço. O Pre si den te Lula, em seu
pri me i ro pro nun ci a men to ofi ci al, de cla rou que seu go -
ver no em pre en de rá “com ba te im pla cá vel” à cor rup -
ção. 

Cre io que a Con tro la do ria-Ge ral da União, com
o pro gra ma pi o ne i ro de fis ca li zar a apli ca ção de ver -
bas fe de ra is, dá a ar ran ca da para se con so li dar o
com pro mis so do Pre si den te, cu jas ações per se guem
o bom uso dos re cur sos ar re ca da dos com o tra ba lho
do povo bra si le i ro para se fa zer jus ti ça so ci al. 

Meu com pro mis so no Se na do é tam bém tra ba -
lhar nes te sen ti do. Com a me lhor vo ta ção em meu
Esta do, sei das com pe tên ci as e en car gos que me fo -
ram in cum bi das pelo povo de Ron dô nia, can sa do de
ver obras pú bli cas se rem ir re me di a vel men te mi na das 
pela cor rup ção. 

Para fi na li zar, de i xo mi nha so li da ri e da de e apo io à 
ve re a do ra Mar le ne, ex ten si vo a to dos os dig nos ve re a -
do res que com ba tem a cor rup ção pelo Bra sil afo ra. 

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 SRA.s e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, a
re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te

ORDEM DO DIA

Às 15:30 ho ras

– 1 – 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 7, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 103, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 7, de 2003, que dis põe so bre a or ga ni -
za ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os,
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e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 103, de 2003, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la -
tor: De pu ta do. Ze nal do Cou ti nho – PSDB-PA, pela
cons ti tu ci o na li da de, com res sal vas ao pa rá gra fo úni -
co do art. 50, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va;
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e 
or ça men tá ria e, no mé ri to, apro va ção des ta MPV, das
Emen das de nºs 1 a 3, 12, 13, 15 a 19, 21 a 37, 55, 56, 
67 e 68, in te gral men te, e das Emen das de nºs. 11 e
68, par ci al men te, na for ma do Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 103, de 2003; e re je i ção das Emen das de
nºs 4 a 10, 14, 20, 54, 57 e 58; e pela in cons ti tu ci o na li -
da de das Emen das de nºs 38 a 53, 59 a 66 e 69.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros (PSDB-MT)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Está en cer -
ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 21 ho ras e 12 
mi nu tos.)

SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS

TERMO DE REUNIAO

Aos vin te dias do mês de maio de dois mil e três,
ter ça-fe i ra, às 16 ho ras, na Sala nº 2 da Ala Nilo Co e -
lho, no Se na do Fe de ral, sem a pre sen ça de mem bros
para Insta la ção da Co mis são Mis ta des ti na da a apre -
ci ar o Veto To tal nº 31, de 2002, apos to ao PLS nº
440/1999 (PL nº 1.737/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que “Dis põe so bre a cri a ção do Con se lho Fe de -
ral e dos Re gi o na is da Pro fis são de Téc ni co Agrí co la
e dá ou tras pro vi dên ci as”, a re u nião de i xa de ser re a li -
za da por fal ta de quo rum.

Para cons tar, foi la vra do o pre sen te Ter mo, que
vai as si na do por mim, Sér gio da Fon se ca Bra ga (ma -
tri cu la 1017), Che fe do Ser vi ço de Apo io às Co mis -
sões Mis tas (Se na do Fe de ral).

Sala das Co mis sões, 20 de maio de 2003. – Sér -
gio da Fon se ca Bra ga, Che fe de Ser vi ço.

TERMO DE REUNIÃO

Aos vin te dias do mês de maio de dois mil e três,
ter ça-fe i ra, às 16h30, na Sala nº 2 da Ala Nilo Co e lho,
no Se na do Fe de ral, pre sen tes os se nho res Se na dor
Pa u lo Octá vio e De pu ta do Car los Edu ar do Ca do ca,

não ha ven do quo rum re gi men tal para a Insta la ção
da Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar o Veto Par ci -
al nº 33, de 2002, apos to ao PLV nº 28, de 2002 (Me -
di da Pro vi só ria nº 69/2002), que “Dis põe so bre a pro -
te ção de in for ma ção não di vul ga da sub me ti da para
apro va ção da co mer ci a li za ção de pro du tos e dá ou -
tras pro vi dên ci as”, a re u nião não foi re a li za da.

Para cons tar, foi la vra do o pre sen te Ter mo, que
vai as si na do por mim, Sér gio da Fon se ca Bra ga (ma -
tri cu la 1017), Che fe do Ser vi ço de Apo io às Co mis -
sões Mis tas (Se na do Fe de ral).

Sala das Co mis sões, 20 de maio de 2003. – Sér -
gio da Fon se ca Bra ga, Che fe do Ser vi ço.

TERMO DE REUNIÃO

Aos vin te dias do mês de maio de dois mil e três,
ter ça-fe i ra, às 16h30, na Sala nº 2 da Ala Nilo Co e lho,
no Se na do Fe de ral, pre sen tes os se nho res Se na dor
Pa u lo Octá vio e De pu ta do Wasny de Rou re, não ha -
ven do quo rum re gi men tal para a Insta la ção da Co -
mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar o Veto Par ci al nº
36, de 2002, apos to ao PLC nº 108, de 2002 (PL nº
7.015, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
“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 ar ti go
21 da Cons ti tu i ção Fe de ral”, a re u nião não foi re a li za -
da.

Para cons tar, foi la vra do o pre sen te TERMO,
que vai as si na do por mim, Sér gio da Fon se ca Bra ga
(ma tri cu la 1017), Che fe do Ser vi ço de Apo io às Co -
mis sões Mis tas (Se na do Fe de ral).

Sala das Co mis sões, 20 de maio de 2003. – Sér -
gio da Fon se ca Bra ga, Che fe do Ser vi ço.

TERMO DE REUNIÃO

Aos vin te e um dias do mês de maio de dois mil
e três, quar ta-fe i ra, às dez ho ras, na Sala nº 2 da Ala
Se na dor Nilo Co e lho, no Se na do Fe de ral, sem a pre -
sen ça de mem bros para Insta la ção da Co mis são Mis -
ta des ti na da a apre ci ar o Veto Par ci al nº 1, de 2003,
apos to ao PLC nº 57, de 2002 (PL nº 2.238 de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que “Insti tui o Pro gra ma
Per ma nen te de Com ba te à Seca – PROSECA”, a re u -
nião de i xa de ser re a li za da por fal ta de quo rum.

Para cons tar, foi la vra do o pre sen te Ter mo, que
vai as si na do por mim, Sér gio da Fon se ca Bra ga (ma -
tri cu la 1017), Che fe do Ser vi ço de Apo io às Co mis -
sões Mis tas (Se na do Fe de ral).

Sala das Co mis sões, 21 de maio de 2003. – Sér -
gio da Fon se ca Bra ga, Che fe de Ser vi ço.
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Ata da 61ª Ses são De li be ra ti va, Ordi ná ria,
em 22 de maio de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

  Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim, Edu ar do Si que i ra Cam pos, 
Ro meu Tuma e Luiz Otá vio.

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

 Ael ton Fre i tas – Alme i da Lima – Alo i zio Mer -
ca dan te – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la -
da res – Au gus to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio
Ama ral – De mos te nes Tor res – Edi son Lo bão –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i -
de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes -
tri nho – Hé lio Cos ta – He lo í sa He le na – Iris de Ara u -
jo – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – João
Ca pi be ri be – João Ri be i ro – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge
Bor nha u sen – José Jor ge – José Ma ra nhão – Ju -
vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel
Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mão San ta –
Mar co Ma ci el – Mo za ril do Ca val can ti – Ney Su as su -
na – Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro Si -
mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Re nil do
San ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho
– Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Sér gio Ca bral –
Sér gio Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Serys Slhes sa -
ren ko – Tas so Je re is sa ti – Te o tô nio Vi le la Fi lho –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral. 

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 63 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 Luiz
Otá vio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 493, DE 2003
(Nº 133/2003, na ori gem),

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre a Men sa gem nº 84, de 2003, que
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral 
o nome do Se nhor José Leôn cio de
Andra de Fe i to sa para exer cer o car go de
Di re tor da Agen cia Na ci o nal de Sa ú de
Su ple men tar – ANS.

A Co mis são de Ser vi ços So ci a is, em vo ta ção
se cre ta re a li za da em 15 de maio de 2003, apre ci an -
do o re la tó rio apre sen ta do pela Se nho ra Se na do ra
Íris de Ara ú jo, so bre a Men sa gem nº 84, de 2003,
opi na pela Apro va ção da in di ca ção do Se nhor José
Leôn cio de Andra de Fe i to sa, para exer cer o car go
de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple -
men tar – ANS, por 24 vo tos fa vo rá ve is e 2 abs ten -
ções.

Sala das Co mis sões, 15 de maio de 2003. –
Pa pa léo Paes, Pre si den te  – Íris de Ara ú jo, Re la -
to ra – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de –
Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas 
– Mão San ta – Sér gio Ca bral – Ney Su as su na – 
Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Ro me ro Jucá – Lú cia Vâ nia – Ante -
ro Paes de Bar ros – Re gi nal do Du ar te – Au -
gus to Bo te lho – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Del -
cí dio Ama ral – Serys Slhes san ren ko – Tião Vi -
a na – Ga ri bal di Alves Fi lho – Cé sar Bor ges –
Efra im Mo ra is – Jor ge Bor nha u sen – João Ri -
be i ro. 
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Re la tó rio

Re la to ra: Se na do ra Iris de Ara ú jo

Com base no art. 52, in ci so III, alí nea f, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de con for mi da de com os ter -
mos do art. 6º, pa rá gra fo úni co, da Lei nº 9.961, de
28 de ja ne i ro de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à apre ci a ção dos mem bros do Se na do Fe -
de ral o nome do Se nhor José Leôn cio de Andra de
Fe i to sa para ocu par o car go de Di re tor da Agên cia
Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar (ANS), en ca mi -
nhan do, para tan to, a Men sa gem nº 84, de 2003
(Men sa gem nº 133, de 9-4-03, na ori gem), na qual
está in clu í do o cur ri cu lum vi tae do in di ca do.

O Dr. José Le on cio de Andra de Fe i to sa é mé -
di co gra du a do pela Fa cul da de de Me di ci na da Uni -
ver si da de Fe de ral Flu mi nen se no ano de 1974.

Exer ce o car go de mé di co ci rur gião car di o vas -
cu lar, no Hos pi tal da La goa, do Mi nis té rio da Sa ú de, 
des de 1976. Foi che fe do Ser vi ço de Ci rur gia Car di -
o vas cu lar des se hos pi tal no pe río do de 1988 a
1992.

Tam bém é mé di co ci rur gião car di o vas cu lar, no
Hos pi tal do Fun dão, do Mi nis té rio da Edu ca ção,
des de 1985, ten do exer ci do a Che fia do Ser vi ço de
Ci rur gia Car di o to rá ci ca do Hos pi tal Uni ver si tá rio do
Fun dão no pe río do de 1997 a 1998.

E, ain da, mem bro da So ci e da de de Me di ci na e 
Ci rur gia do Esta do do Rio de Ja ne i ro e das So ci e da -
des Bra si le i ras de Car di o lo gia e de Ci rur gia Car di o -
vas cu lar, e Vice-Pre si den te des ta úl ti ma no biê nio
2002/2003. Foi, tam bém, ele i to Pre si den te da Asso -
ci a ção dos Ci rur giões Car di o vas cu la res do Esta do
do Rio de Ja ne i ro e do Espí ri to San to, na ges tão
2000/2001.

Ocu pou o car go de Sub se cre tá rio de Esta do
de Sa ú de do Esta do do Rio de Ja ne i ro, no pe río do
de ja ne i ro de 1999 a mar ço de 2001, na ges tão do
Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho. E, de abril a de zem -
bro de 2003, exer ceu o car go de Se cre tá rio de Esta -
do da Sa ú de do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Em face ao his tó ri co pes so al e pro fis si o nal
apre sen ta do, en ten de mos dis por esta Co mis são dos 
ele men tos ne ces sá ri os para de li be rar so bre a con -
du ção do Se nhor José Leôn cio de Andra de Fe i to sa
ao car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de
Su ple men tar.

Sala da Co mis são, 25 de maio de 2003. – Íris
de Ara ú jo, Re la to ra.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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 Nº 9.961 DE 28 DE JANEIRO DE 2000

Cria a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su -
ple men tar ANS e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º A ges tão da ANS será exer ci da pela Di re -

to ria Co le gi a da, com pos ta por até cin co Di re to res,
sen do um de les o seu Di re tor-Pre si den te.

Pa rá gra fo úni co. Os Di re to res se rão bra si le i ros,
in di ca dos e no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca
após apro va ção pré via pelo Se na do Fe de ral, nos ter -
mos do art. 52, III, f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para
cum pri men to de man da to de três anos, ad mi ti da uma
úni ca re con du ção.
....................................................................................

PARECER Nº 494, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção,  Jus -
ti ça e Ci da da nia,  so bre a Men sa gem nº 
94,  de 2003 (nº 164/2003, na ori gem), que 
sub me te à con si de ra ção do Se na do Fe -
de ral o nome do Se nhor Anto nio Ce zar
Pe lu so, para exer cer o car go de Mi nis tro
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 14-5-2003,
apre ci an do o Re la tó rio (em ane xo) apre sen ta do pelo
Se na dor João Alber to Sou za so bre a Men sa gem (SF) 
nº 94, de 2003, do Pre si den te da Re pú bli ca, opi na
pela apro va ção da es co lha do nome do Dou tor Anto -
nio Ce zar Pe lu so, para exer cer o car go de Mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nos ter mos do art. 52, in ci -
so III, com bi na do com o art. 84, in ci so XIV, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 2003. –
Edson Lo bão, Pre si den te – João Alber to Sou za,
Re la tor – Serys Slhes sa ren ko – Alo í zio Mer ca dan -
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te – Tião Vi a na – Mag no Mal ta – Mar ce lo Cri vel la –
Edu ar do Su plicy – Ana Jú lia Ca re pa – Amir Lan do
– Ga ri bal di Alves Fi lho – José Ma ra nhão – Ju vên -
cio da Fon se ca – Pe dro Si mon – Antô nio Car los
Ma ga lhães – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res – 
José Jor ge – Arthur Vir gí lio – Tas so Je re is sa ti –
Alme i da Lima – João Ba tis ta Mot ta.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, atra vés da

Men sa gem nº 94, de 2003 (nº 164, de 7-5-2003, na
ori gem), sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral a
es co lha do Se nhor Anto nio Ce zar Pe lu so para exer -
cer o car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Nas ci do em Bra gan ça Pa u lis ta, no dia 3 de se -
tem bro de 1942, fi lho de Da ni el De us de dit Pe lu so e
Ma ria Appa re ci da Bu e no Pe lu so, o Se nhor Anto nio
Ce zar Pe lu so con clu iu o Ba cha re la do em Ciên ci as
Ju rí di cas na Fa cul da de Ca tó li ca de Di re i to de San tos
(1966) e o Dou to ra do em Di re i to Pro ces su al Ci vil na
Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de São Pa u lo
(1974).

Ain da em re la ção à for ma ção, o can di da to con -
clu iu os se guin tes cur sos:

1. Espe ci a li za ção em Fi lo so fia do Di re i to na Fa cul -
da de de Di re i to da Uni ver si da de de São Pa u lo;
2. Espe ci a li za ção em Di re i to Pro ces su al Ci vil na Fa -
cul da de Pa u lis ta de Di re i to da Pon ti fí cia Uni ver si da -
de Ca tó li ca de São Pa u lo;
3. Mes tra do em Di re i to Ci vil na Fa cul da de de Di re i to
da Uni ver si da de de São Pa u lo; 
4. Mes tra do em Di re i to Ci vil na Fa cul da de Pa u lis ta
de Di re i to da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de
São Pa u lo; e
5. Mes tra do em Di re i to Pro ces su al Ci vil na Fa cul da -
de Pa u lis ta de Di re i to da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca -
tó li ca de São Pa u lo.

Em ja ne i ro de 1968, o Se nhor Anto nio Ce zar
Pe lu so ini ci ou sua car re i ra na ma gis tra tu ra, como
Juiz Subs ti tu to da 14ª Cir cuns cri ção Ju di ciá ria do
Esta do de São Pa u lo, com sede em lta pe ti nin ga de -
cor ren te de apro va ção em con cur so. Em no vem bro
da que le ano, foi pro mo vi do, por  mé ri to, a Juiz de Di -
re i to da co mar ca de São Se bas tião (1ª Entrân cia).
Em 1970, pelo cri té rio de an ti güi da de, pas sou a ser
Juiz de Di re i to da co mar ca de Iga ra pa va (2ª Entrân -
cia). Por me re ci men to, foi su ces si va men te pro mo vi -
do para 47º Juiz Subs ti tu to da Ca pi tal (3ª Entrân cia), 
para Juiz de Di re i to da 7ª Vara da Fa mí lia e das Su -

ces sões da Ca pi tal (Entrân cia Espe ci al) para Juiz do 
Se gun do Tri bu nal de Alça da Ci vil (5ª Câ ma ra) e
para De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta -
do de São Pa u lo (TJ/SP), car go que ocu pa des de
abril de 1986, além de ser mem bro efe ti vo do Órgão 
Espe ci al des se Tri bu nal. No pe río do de 1º de ja ne i ro 
de 1978 a 31 de de zem bro de 1979 o in di ca do foi
con vo ca do, pelo Con se lho Su pe ri or da Ma gis tra tu ra, 
para o car go de Juiz Au xi li ar da Cor re ge do ria-Ge ral
da Jus ti ça.

No ma gis té rio su pe ri or, o Se nhor Anto nio Ce zar
Pe lu so vem atu an do em con ce i tu a das ins ti tu i ções de
en si no de São Pa u lo, nas áre as de Di re i to Ci vil e de
Di re i to Pro ces su al Ci vil, nos ní ve is de gra du a ção e de 
pós-gra du a ção, des de 1974. Mi nis trou au las, tam -
bém, em cur sos de pre pa ra ção à ma gis tra tu ra e ao
Mi nis té rio Pú bli co. Ain da, foi mem bro de ban cas exa -
mi na do ras de con cur sos de in gres so na ma gis tra tu ra
do Esta do de São Pa u lo. Den tre as fun ções por ele
de sem pe nha das, é de sa li en tar a de Pre si den te da
Co mis são de Con cur sos para Pro vi men to das Ser -
ven ti as Extra ju di ci a is do TJ/SP (1994); e a de Vice-Di -
re tor e a de Di re tor da Esco la Pa u lis ta da Ma gis tra tu -
ra, res pec ti va men te, nos biê ni os 1998/1999 e
2000/2001, ele i to pelo Órgão Espe ci al do TJ/SP.

Como con fe ren cis ta em even tos ju rí di cos, o in -
di ca do já pro fe riu mais de uma cen te na de pa les tras
so bre te mas re la ci o na dos a Di re i to Ci vil e Di re i to Pro -
ces su al Ci vil (fls. 10 a 19). Des de 1969, vem apre sen -
tan do in ten sa pro du ção ci en tí fi ca nes ses ra mos do
Di re i to, me di an te a pu bli ca ção de inú me ros es tu dos
ju rí di cos (fls. 6 a 9). É, tam bém, au tor de qua tro li vros
pu bli ca dos per ti nen tes à sua área de atu a ção. Den tre
os vá ri os con gres sos na área ju rí di ca dos qua is par ti -
ci pou, des ta ca-se o IX Con gres so Mun di al de Di re i to
Ju di ciá rio, re a li za do em Co im bra (1991), como re pre -
sen tan te da Asso ci a ção Pa u lis ta de Ma gis tra dos. Foi
ora dor em di ver sas ho me na gens ofi ci a is.

Atu al men te, o in di ca do de sem pe nha tam bém a
fun ção de Di re tor da Re vis ta Diá lo gos e De ba tes, da
Esco la Pa u lis ta da Ma gis tra tu ra, des de mar ço de
2002, além de ser Pro fes sor Re gen te con tra ta do de
Di re i to Pro ces su al Ci vil na Fa cul da de Pa u lis ta de Di -
re i to da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u -
lo, des de 1975.

É de re al çar que o exa me de seu cur ri cu lum vi -
tae re ve la que o in di ca do re ú ne os atri bu tos ne ces sá -
ri os para o ple no de sem pe nho do car go de Mi nis tro
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Ante o ex pos to, em cum pri men to ao dis pos to no 
art. 52, in ci so III, alí nea a, com bi na do com o art. 84,
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in ci so XIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à apre ci -
a ção e jul ga men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção
do nome do Se nhor Anto nio Ce zar Pe lu so, cer to de
que os seus ilus tres in te gran tes já dis põem de ele -
men tos su fi ci en tes para de li be rar so bre a in di ca ção
pre si den ci al.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2003. – Edi son
Lo bão, Pre si den te – João Alber to Sou za,  Re la tor.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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:

a) Ma gis tra dos. nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;
....................................................................................

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:

....................................................................................
XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe -

de ral, os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos 
Tri bu na is Su pe ri o res, os Go ver na do res de Ter ri tó ri os, 
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te e os
di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan -
do de ter mi na do em Iei;
....................................................................................

PARECER Nº 495, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº 95,
de 2003 (nº 165/2003 na ori gem), que sub -
me te à con si de ra ção do Se na do Fe de ral
o nome do Se nhor Car los Au gus to Ayres
de Fre i tas Brit to, para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 14-5-03, apre ci -
an do o Re la tó rio (em ane xo) apre sen ta do pelo Se na -
dor Mar ce lo Cri vel la so bre a Men sa gem (SF) nº 95,
de 2003 do Pre si den te da Re pú bli ca, opi na pela apro -
va ção da es co lha do nome cio Dou tor Car los Au gus to
Ayres de Fre i tas Brit to, para exer cer o car go de Mi nis -
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nos ter mos do art.

52, in ci so III, com bi na do com o art. 84, in ci so XIV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2003. – Edi -
son Lo bão, Pre si den te – Mar ce lo Cri vel la, Re la tor –
Serys Slhes sa ren ko – Alo í zio Mer ca dan te – Tião
Vi a na – Antô nio Car los Va la da res – Mag no Mal ta – 
Mar ce lo Cri vel la – Amir Lan do – Ga ri bal di Alves
Fi lho – José Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se ca –
Pa pa léo Paes – Pe dro Si mon – Antô nio Car los Ma -
ga lhães – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res –
Arthur Vir gí lio – Tas so Je re is sa ti – Jef fer son Pé -
res – João Ba tis ta Mot ta – Edu ar do Su plicy – Fer -
nan do Be zer ra – Luíz Otá vio – Re nil do San ta na –
Alme i da Lima.  

Re la tó rio

Re la tor:  Se na dor Mar ce lo Cri vel la
Pela Men sa gem nº 95, de 2003, do Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca, o Se na do Fe de ral é cha ma do a
se ma ni fes tar so bre a in di ca ção do Se nhor Car los Au -
gus to Ayres de Fre i tas Brit to ao car go de Mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

2. A Cons ti tu i ção Fe de ral (arts. 52, III, a, e 101,
pa rá gra fo úni co) atri bui ao Se na do Fe de ral com pe -
tên cia pri va ti va para apro var, pre vi a men te e por voto
se cre to, a es co lha de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, após ar güi ção em ses são pú bli ca.

3. Igual men te, o art. 101, II, i, do Re gi men to Inter -
no des ta Casa, con fe re a esta Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com pe tên cia para emi tir pa re -
cer so bre in di ca ções de tal na tu re za, obe de cen do ao
rito pres cri to no art. 383 do mes mo Re gi men to.

4. Cons tam do pro ces sa do da pre sen te men sa -
gem o cur ri cu lum vi tae do in di ca do, em obe diên cia à 
pres cri ção re gi men tal do in ci so I do art. 383.

5. De acor do com esse do cu men to, o Se nhor
Car los Ayres Bri to é ba cha rel em Di re i to pela Fa cul -
da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe
(1962/1966) e fez vá ri os cur sos de pós-gra du a ção,
no me a da men te: o Cur so de Aper fe i ço a men to em Di -
re i to Pú bli co e Pri va do pela Fa cul da de de Di re i to de
Ser gi pe (1974/1975); o Cur so de Mes tra do em Di re i to
do Esta do (1981/1982) e o de Dou to ra do em Di re i to
Cons ti tu ci o nal (1998), am bos pela Pon ti fí cia Uni ver si -
da de Ca tó li ca de São Pa u lo.

6. Na car re i ra aca dê mi ca, o Se nhor Car los
Ayres de Brit to mi nis trou au las na gra du a ção e
pós-gra du a ção de vá ri as ins ti tu i ções de en si no su pe -
ri or. Entre tais ex pe riên ci as, des ta cam-se a de pro fes -
sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal e de Di re i to Admi nis tra ti -
vo da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral
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de Ser gi pe e a de pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal
em cur sos de mes tra do da Uni ver si da de Fe de ral do
Ce a rá.

7. Advo ga do mi li tan te des de 1967, foi Che fe do
De par ta men to Ju rí di co do Con se lho de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co do Esta do de Ser gi pe (CONDESE),
de 1970 a 1978; Con sul tor Ge ral do Esta do de Ser gi -
pe, de 1975 a 1979; Pro cu ra dor do Tri bu nal de Con tas
do Esta do de Ser gi pe, de 1978 a 1990; e Pro cu ra dor
Ge ral de Jus ti ça de Ser gi pe, de 1983 a 1984.

8. Ou tros sim, ocu pou vá ri os car gos de re pre -
sen ta ção clas sis ta e aca dê mi ca, como o de Con se -
lhe i ro Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil
(OAB), de 1993 a 1994, da qual tam bém foi mem bro
da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça nos biê ni os
1995/1996 e 1998/1999. Tam bém foi Vi ce P re si den te
do Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Admi nis tra ti vo
(1997/1998) e só cio fun da dor de vá ri os ór gãos aca -
dê mi cos, como o Insti tu to de De fe sa das Insti tu i ções
De mo crá ti cas, a Asso ci a ção Bra si le i ra de Cons ti tu ci -
o na lis tas De mo cra tas e o Insti tu to Bra si le i ro de Di re i -
to Cons ti tu ci o nal.

9. Não fal tam, ade ma is, no cur rí cu lo do in di ca do, 
con si de rá vel pro du ção li te rá ria, en tre li vros, opús cu -
los e ar ti gos. A tí tu lo de ilus tra ção, os li vros ci en tí fi cos
do Se nhor Car los Ayres Brit to são:

• Ju ris pru dên cia Admi nis tra ti va e Ju di ci al em
Ma té ria de Ser vi dor Pú bli co (1978);

• Inter pre ta ção e Apli ca bi li da de das Nor mas
Cons ti tu ci o na is (1982), em par ce ria com Cel so Ri be i -
ro Bas tos;

• O Per fil Cons ti tu ci o nal da Li ci ta ção (1997); e

• Te o ria da Cons ti tu i ção (no pre lo).

10. Por fim, cabe ain da res sal tar que, além do
re la ta do até aqui, re gis tra o cur rí cu lo do in di ca do inú -
me ras pa les tras pro fe ri das no ex te ri or e no Bra sil,
além de par ti ci pa ções em ban cas de mes tra do.

Di an te do ex pos to, en ten de mos que os Se nho -
res Se na do res in te gran tes da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia dis põem de su fi ci en tes ele -
men tos para de li be rar so bre a in di ca ção pre si den ci al.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2003. – Edison
Lo bão, Pre si den te – Mar ce lo Cri vel la, Re la tor.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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:

a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;
....................................................................................

Art. 101. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com -
põe-se de onze Mi nis tros, es co lhi dos den tre ci da dãos 
com mais de trin ta e cin co e me nos de ses sen ta e cin -
co anos de ida de, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta -
ção ili ba da.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca, de po is de apro va da a es co lha pela ma i o ria
ab so lu ta do Se na do Fe de ral.
....................................................................................

PARECER Nº 496, DE 2003-CCJ

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº 96,
de 2003( nº 166/2003, na ori gem), que sub -
me te a con si de ra ção do Se na do Fe de ral o 
nome do Se nhor Jo a quim Be ne di to Bar -
bo sa Go mes, para exer cer o car go de Mi -
nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.”

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 21-5-03, apre -
ci an do o Re la tó rio (em ane xo) apre sen ta do pelo Se -
na dor Cé sar Bor ges so bre a Men sa gem (SF) nº 96,
de 2003, do Pre si den te da Re pú bli ca, opi na pela
apro va ção da es co lha do nome do Dou tor Jo a quim
Be ne di to Bar bo sa Go mes, para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nos ter mos
do art. 52, in ci so III, com bi na do com o art. 84, in ci so
XIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2003. – Edi -
son Lo bão, Pre si den te – Cé sar Bor ges,  Re la tor –
Serys Slhes sa ren ko – Alo í zio Mer ca dan te – Tião
Vi a na – Anto nio Car los Va la da res – Edu ar do Su -
plicy – Fer nan do Be zer ra – João Ca pi be ri be –
Amir Lan do – Ga ri bal di Alves Fi lho – José Ma ra -
nhão – Ju vên cio da Fon se ca – Pa pa léo Paes –
Pe dro Si mon – Ro me ro Jucá – Anto nio Car los
Ma ga lhães – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res
– Edi son Lo bão – José Jor ge – Arthur Vir gí lio –
Tas so Je re is sa ti – Jef fer son Pé res.
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Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges
Em cum pri men to ao art. 52, III, a, da Cons ti tu i -

ção da Re pú bli ca, com bi na do com o art. 101, pa rá -
gra fo úni co, do mes mo di plo ma, o Pre si den te da Re -
pú bli ca sub me te a esta Casa o nome do Pro cu ra dor
da Re pú bli ca Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes
para ocu par o car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral.

O in di ca do, mi ne i ro de Pa ra ca tu, é des de 1984,
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, lo ta do na Pro cu -
ra do ria Re gi o nal da Re pú bli ca do Rio de Ja ne i ro, ocu -
pan do-se tam bém da do cên cia su pe ri or, des de 1985.

Foi aqui na ca pi tal fe de ral que o ilus tre Pro cu ra -
dor da Re pú bli ca cons tru iu o ca mi nho que o trou xe
até esta in di ca ção que apre ci a mos ago ra. Aos 16
anos, veio mo rar em Bra sí lia, onde com ple tou o se -
gun do grau no co lé gio pú bli co Ele fan te Bran co. Aliás,
é de se re gis trar que seu cur rí cu lo edu ca ci o nal é in te i -
ra men te tra ça do atra vés de es ta be le ci men tos pú bli -
cos do nos so país e do ex te ri or. Tam bém foi grá fi co
em jor na is da ca pi tal fe de ral e no Se na do, de po is ofi -
ci al de chan ce la ria do Ita ma ra ti.

Ba cha re la do em Di re i to pela Uni ver si da de de
Bra sí lia em 1979, de tém es pe ci a li za ção em Di re i to e
Esta do pela mes ma Uni ver si da de, mes tra do pela Uni -
ver si da de de Pa ris-II em ou tu bro de 1990 e dou to ra do 
por essa mes ma Uni ver si da de fran ce sa em Di re i to
Pú bli co, em ju nho de 1993.

Flu en te em le i tu ra, es cri ta e con ver sa ção em
fran cês, ale mão e in glês, além de pos su ir co nhe ci -
men to em le i tu ra e con ver sa ção em ita li a no, o Dou tor
Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes de tém vas ta ex -
pe riên cia aca dê mi ca, na qual se des ta ca a con di ção
de pro fes sor vi si tan te nas Uni ver si da de nor te-ame ri -
ca nas da Ca li fór nia e de Co lúm bia, e a de pro fes -
sor-ad jun to de Di re i to Pú bli co na Uni ver si da de do
Esta do do Rio de Ja ne i ro (UERJ).

Na tese de dou to ra do, pu bli ca da na Fran ça em
1994 com o tí tu lo de “A Su pre ma Cor te no sis te ma
po lí ti co bra si le i ro”, o ilus tre in di ca do con fir ma sua afi -
ni da de com as no vas atri bu i ções ins ti tu ci o na is para
as qua is está se qua li fi can do nes te Se na do. É uma
obra que, ao abor dar o con tro le de cons ti tu ci o na li da -
de pelo STF, afir ma as qua li da des do es pe ci a lis ta em
Di re i to Cons ti tu ci o nal.

Sua pro du ção aca dê mi ca tam bém abran ge o
de ba te tão atu al do pa pel e do mo de lo a ser ado ta do
pe las agên ci as re gu la do ras, fa tor de gran de im por -
tân cia para a mo der ni za ção do es ta do bra si le i ro.
Com pa ran do as ex pe riên ci as in ter na ci o na is e as ini -

ci a ti vas do Bra sil, além de dis cu tir ques tões cons ti tu -
ci o na is sus ci ta das pelo tema, o ilus tre pro cu ra dor fe -
de ral es cre veu “Agên ci as Re gu la do ras: A me ta mor fo -
se do Esta do e da De mo cra cia”.

Mais re cen te men te, o ilus tre in di ca do de di -
cou-se ao Di re i to Cons ti tu ci o nal Com pa ra do, em ar ti -
go in ti tu la do “A que bra de mais um tabu no mun do ju -
rí di co: Intro du ção e Evo lu ção da Ju ris di ção Cons ti tu -
ci o nal do Tipo Fran cês”, pre vis ta para ser pu bli ca da
na pró xi ma edi ção da Re vis ta de Infor ma ção Le gis la -
ti va do Se na do.

Tra ta-se de um en sa io que abor da o sis te ma de
con tro le de cons ti tu ci o na li da de da Fran ça, país no
qual o au tor re a li zou uma par te im por tan te de sua for -
ma ção aca dê mi ca e com o qual man tém só li dos vín -
cu los in te lec tu a is.

Entre tan to, da pro du ção in te lec tu al ju rí di ca do
dou tor Jo a quim Bar bo sa Go mes emer ge, e de ma ne i -
ra in ci si va, a ques tão das mi no ri as ét ni cas. E quan do
pro põe a dis cus são do me ca nis mo da ação afir ma ti va,
ou da dis cri mi na ção po si ti va, na obra “Ação Afir ma ti va
& Prin ci pio Cons ti tu ci o nal da igual da de – A ex pe riên -
cia dos Esta dos Uni dos”, pu bli ca da no ano 2001.

Sua abor da gem pode ser di vi di da em dois gru -
pos bas tan te ní ti dos:

De um lado, te mos as te o ri za ções so bre a ação
afir ma ti va como ins ti tu to, per cor ren do-o des de sua
ori gem nor te-ame ri ca na até a sua in ser ção no nos so
sis te ma cons ti tu ci o nal.

Nes se pon to, cabe uma rá pi da re fe rên cia. E for -
ço so ano tar que o es tá gio em bri o ná rio do Di re i to bra -
si le i ro, no que toca à ação afir ma ti va, não pode dis -
pen sar a con tri bu i ção dou tri ná ria per sis ten te e só li da. 
Entre tan to, es pe ci al men te, pre ci sa con so li dar-se com 
las tro na ju ris pru dên cia, para que o Bra sil al can ce,
com pre ci são e efi cá cia ju rí di ca, o con tor no real e
exe qüí vel en tre nós, do prin cí pio da igual da de de
opor tu ni da de.

O po der am pli fi ca dor da ju ris pru dên cia cons ti tu -
ci o nal do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral cer ta men te dará
es pe ci al fô le go e vi si bi li da de a tal tese, pos si bi li tan do
um gran de avan ço na de fe sa, com su por te cons ti tu ci -
o nal das mi no ri as, prin ci pal men te as ét ni cas.

Além da ex plo ra ção des sa ve re da ju rí di co-cons -
ti tu ci o nal, o ilus tre pro cu ra dor da Re pú bli ca tam bém
per cor reu, na sua de fe sa das mi no ri as, a tri lha do
com ba te di re to ao ra cis mo no Bra sil, tan to em con fe -
rên ci as quan to em tra ba lhos pu bli ca dos, pro pug nan -
do di re ta men te por uma ti ra da de más ca ra da so ci e -
da de bra si le i ra e pelo ata que ju rí di co e so ci al às
ações de dis cri mi na ção.
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Cum pre res sal tar, tam bém, um ele men to que
não pode pas sar des per ce bi do des ta Casa, quan do
exer ci ta o ele va do en car go de ar güir o in di ca do a car -
go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral: não de -
ve mos es que cer que esse Tri bu nal é, por sua pró pria
fun ção de Cor te Cons ti tu ci o nal um Tri bu nal po lí ti -
co-ju rí di co. Isto por que a sua ma té ria-pri ma de tra ba -
lho, a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, é um do cu men to po -
lí ti co-ju rí di co com pos to por ins ti tu tos, prin cí pi os e re -
gras que ad mi tem, al guns, es tri ta tra du ção ju rí di ca, e
ou tros que per mi tem e até exi gem le i tu ra so ci o ló gi ca,
po lí ti ca e eco nô mi ca.

Nes sa li nha de ra ci o cí nio, a pres ta ção da ju ris di -
ção cons ti tu ci o nal será tão mais rica quan to mais
mul ti for me for a for ma ção dos mem bros da Cor te
Cons ti tu ci o nal. For ma ção não ape nas aca dê mi ca,
mas for ma ção no seu en ten di men to mais am plo, das
ex pe riên ci as que cons tru í ram em cada um de nós a
nos sa sub je ti vi da de, er gui da a par tir de um sen ti do de 
mun do pró prio mar ca do por nos sas tra je tó ri as de
vida, nos sas ori gens, nos sas ale gri as e tam bém nos -
sas tris te zas.

É por tan to, uma con tri bu i ção bri lhan te que vai
en gran de cer ain da mais a atu al com po si ção do nos so 
Excel so Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na me di da em
que irá in cor po rar o sa ber ju rí di co e o sa ber da vida
que traz e Dou tor Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes
para so mar ao dos seus fu tu ros pa res.

É pre ci so per cor rer, en tre tan to, um ou tro ca mi -
nho na dis cus são que se apre sen ta com a in di ca ção
do Dou tor Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes ao Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral. Não se po der fa zer de con ta
que não exis te, não se pode pas sar por cima nem ig -
no rar o fato de que se tra ta do pri me i ro afro-des cen -
den te in di ca do para ocu par a nos sa Cor te Su pre ma.

Fa la mos da sua com pe tên cia, da opor tu ni da de
des sa in di ca ção, da con tri bu i ção in te lec tu al do dou tor 
Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes para o Di re i to,
tan to no cam po do Di re i to Cons ti tu ci o nal quan to no
cam po do Di re i to Admi nis tra ti vo, mas to dos es tes mé -
ri tos são mais acen tu a dos quan do ima gi na mos quan -
tas bar re i ras fo ram ven ci das para che gar mos a este
mo men to que, to dos es pe ra mos, seja um di vi sor de
águas en tre um Bra sil ar ca i co, atra sa do nos va lo res
re la ci o na is, para um Bra sil mo der no, ca paz de ga ran -
tir a igual da de de opor tu ni da de para seus fi lhos.

É o pró prio dou tor Jo a quim Be ne di to Bar bo sa
Go mes quem faz o di ag nós ti co, na sua obra Ação
Afir ma ti va e Prin cí pio Cons ti tu ci o nal da Igual da de.
Diz o ilus tre pro cu ra dor fe de ral:

“Pes so as que vi e ram ao mun do num
dado mo men to e que, por tan to, ao lon go de
suas vi das, te ri am tudo para ob ter idên ti ca
evo lu ção cul tu ral e so ci al, pas sam, por meio 
de ar ti fí ci os in jus ti fi cá ve is que lhe são im -
pos tos pela so ci e da de, a ter tra je tó ri as dis -
tin tas, uns usu fru in do ple na men te de to das
as van ta gens, be ne fí ci os e opor tu ni da des
que se lhes apre sen tam, e ou tros sen do,
aber ta e dis si mu la da men te, sub tra í dos do
usu fru to de tais be ne fí ci os. Por tan to, ra cis -
mo e se xis mo cons ti tu em ex pli ca ções pla u -
sí ve is para esse des vio de rota.“

A si tu a ção do Bra sil é com ple xa, mas te mos as
fer ra men tas que per mi tem mu dar este ce ná rio. O
exem plar fato da edu ca ção do dou tor Jo a quim Be ne -
di to Bar bo sa Go mes ter sido cons tru í da in te i ra men te
em es ta be le ci men tos pú bli cos in di ca a fun ção es tra -
té gi ca das po lí ti cas pú bli cas para a in clu são e a re du -
ção das de si gual da des em nos so País, atra vés da ga -
ran tia de ser vi ços gra tu i tos, de qua li da de e uni ver sa is.

O que to dos es pe ra mos é que esta in di ca ção
que faz o Go ver no da Re pú bli ca, tão car re ga da de
sim bo lis mos, seja um sin to ma de que al can ça mos o
pon to de in fle xão na nos sa his tó ria rumo à igual da de
de di re i tos e de opor tu ni da des.

Como re pre sen tan te da Ba hia, ber ço da na ci o -
na li da de e cuja cul tu ra tem a mar ca cen tral da
afro-des cen dên cia, não po de ria tam bém de i xar de
ex ter nar mi nha sa tis fa ção em re la tar esta in di ca ção
para o Su pe ri or Tri bu nal Fe de ral.

São es ses os ele men tos e con si de ra ções que tí -
nha mos a ofe re cer esta Co mis são para con du zir a
de li be ra ção acer ca da in di ca ção do dou tor Jo a quim
Be ne di to Bar bo sa Go mes ao car go de Mi nis tro do Su -
pre mo Tri bu na Fe de ral.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2003. –
Edison Lo bão, Pre si den te – Ce sar Bor ges, Re la tor. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do
Fe de ral:
....................................................................................
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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:

a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di -
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:

....................................................................................
XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe -

de ral, os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos 
Tri bu na is Su pe ri o res, os Go ver na do res de Ter ri tó ri os, 
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o Pre si den te e os

di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan -
do de ter mi na do em lei;
....................................................................................

SE ÇÃO II
Do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral

Art. 101. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com -
põe-se de onze Mi nis tros, es co lhi dos den tre ci da dãos 
com mais de trin ta e cin co e me nos de ses sen ta e cin -
co anos de ida de, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta -
ção ili ba da.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca, de po is de apro va da a es co lha pela ma i o ria
ab so lu ta do Se na do Fe de ral.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Con gres so Na -
ci o nal que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:
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Avi so nº 447  – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 19 de maio de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Pro je to de lei

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,

Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem do
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re -
la ti va ao pro je to de lei que “Abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2003, em fa vor de di ver sas em -
pre sas es ta ta is fe de ra is, cré di to es pe ci al no va lor
to tal de R$3.895.568.955,00, para os fins que es pe -
ci fi ca”.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do-che fe da Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca.
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Avi so nº 448 – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 19 de maio de 2003.

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Pro je to de lei.

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,

Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem do
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re -

la ti va ao pro je to de lei que “Abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2003, em fa vor de di ver sas em -
pre sas es ta ta is, cré di to su ple men tar no va lor to tal
de R$ 3.627.966.513,00 e re duz o Orça men to de
Inves ti men to de di ver sas em pre sas no va lor glo -
bal de R$ 5.993.862.251,00, para os fins que es -
pe ci fi ca”.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os pro je -
tos li dos vão à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 27-05 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul -
sos;

Até 04-06 – Pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 09-06 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos 
das emen das;

Até 19-06 – Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –
RJ.) – Sr. Pre si den te, peço que V. Exª me ins cre va
para uma co mu ni ca ção ur gen te e ina diá vel, logo após 
o Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Inscre ve -
rei V. Exª, o Se na dor Cé sar Bor ges e o Se na dor Hé lio
Cos ta.

Con ce de rei ime di a ta men te a pa la vra a V. Exª,
pela au sên cia de ora do res ins cri tos. 

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no
iní cio des ta se ma na, pre ci sa men te na se gun da-fe i ra,
dia 19, o ci da dão bra si le i ro e ca ri o ca Dr. Síl vio Vi a na
Fre i re com ple tou 100 anos de vida.

Esse fato, em si, já é in co mum. É cer ta men te
bem in co mum com ple tar-se 100 anos de vida, mas o
que faz o fato dig no de re gis tro nes ta Casa, Sr. Pre si -
den te, é a al ti tu de da vida des se ho mem, a sua de di -
ca ção, o seu ca rá ter, o seu com ple to de vo ta men to a
uma das ins ti tu i ções mais dig nas tam bém de lou vor e
de apo io, no Rio de Ja ne i ro, que é o Li ceu de Artes e
Ofí ci os. Tra ta-se de uma ins ti tu i ção que já tem 150
anos, e é mo de lar como ins ti tu i ção de en si no mé dio
pro fis si o nal. É uma ins ti tu i ção que luta, na tu ral men te,
como tan tas ou tras, com mu i tas di fi cul da des – di fi cul -
da de de re cur sos, di fi cul da de de sus ten ta ção mes mo
– e que, la men ta vel men te, di an te do sig ni fi ca do da
sua exis tên cia, do be ne fí cio que pres ta, tem tido pou -
co apo io do Go ver no do Esta do e do Go ver no do Mu -
ni cí pio. 

O Dr. Síl vio Vi a na Fre i re de di cou 60 anos da sua 
vida, dos 100 que vi veu, ao Li ceu de Artes e Ofí ci os e
à sua so ci e da de man te ne do ra, da qual é o Pre si den -
te, é o Di re tor-Ge ral, a So ci e da de Pro pa ga do ra de
Be las Artes, man te ne do ra do Li ceu de Artes e Ofí ci -
os. 

O Dr. Síl vio é um des ses ho mens de têm pe ra
for te, de uma vi ta li da de sur pre en den te, que, até hoje,
com 100 anos de ida de, di a ri a men te com pa re ce à
sede do Li ceu e di ri ge a en ti da de. Re cen te men te, em
uma pen dên cia ju di ci al, ele pró prio, ad vo ga do, sus -
ten tou as ra zões da so ci e da de man te ne do ra, para es -
pan to dos de sem bar ga do res que o es cu ta vam. O Dr.
Síl vio exer ce es sas ati vi da des sem re ce ber um cen ta -
vo de re mu ne ra ção, Sr. Pre si den te. É uma de di ca ção
gra tu i ta mes mo, a mais ge nu í na, a mais ver da de i ra. É
o amor ao ser vi ço que se pres ta ali na que la en ti da de
que faz com que o Dr. Síl vio, em bo ra, como eu dis se,
ain da com pa re cen do e di ri gin do aque la en ti da de, não 
re ce ba ne nhu ma re mu ne ra ção, ab so lu ta men te ne -
nhum cen ta vo. 

O Dr. Síl vio ocu pou mu i tos car gos im por tan tes
ao lon go da sua vida, in clu si ve car gos pú bli cos. Foi
fun ci o ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos – Casa irmã,
do Par la men to –, onde che gou a Di re tor-Ge ral. Fin da
essa ati vi da de pú bli ca, ele se de di cou to tal men te ao
Li ceu de Artes e Ofí cio, jun ta men te com sua fa mí lia. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, cre io que esse fato me -
re ce re gis tro nes ta Casa. E, ao lou var, ao apla u dir, ao
con si de rar be ne mé ri ta a atu a ção do Sr. Síl vio Vi a na
Fre i re, que com ple tou 100 anos, tam bém di ri jo um
ape lo à Go ver na do ra do Esta do do Rio de Ja ne i ro,
Ro si nha Ga ro ti nho, e ao Pre fe i to Cé sar Maia para
que tam bém olhem para essa ins ti tu i ção, que é mais
do que cen te ná ria, é ses qui cen te ná ria, uma ins ti tu i -
ção que não de i xa de ca ir a qua li da de do en si no que
ofe re ce à co mu ni da de, pela de di ca ção dos seus pro -
fes so res, que, mu i tas ve zes, fi cam até al gum tem po
sem re ce ber. O Li ceu lida com di fi cul da des ex tre mas
e tem no Dr. Síl vio a sua sus ten ta ção mo ral. O Dr. Síl -
vio é a co lu na mes tra que sus ten ta essa ins ti tu i ção,
ape sar de ela con tar tam bém, é cla ro, com a de di ca -
ção dos pro fes so res e com o pró prio amor dos alu nos
que a fre qüen tam. Mas o fato é que o Li ceu está a me -
re cer aju da e um apo io ma i or por par te das au to ri da -
des es ta du a is e mu ni ci pa is do Rio de Ja ne i ro. 

Fica aqui a mi nha ma ni fes ta ção de re go zi jo pelo 
cen te ná rio do Dr. Síl vio, a quem pa ra be ni zo – e cre io
que pos so fa lar em nome da Casa e da Re pre sen ta -
ção do Rio de Ja ne i ro – por essa ver da de i ra efe mé ri -
de que ocor reu esta se ma na e que man tém o Dr. Síl -
vio na di re ção do ins ti tu to com toda a sua vi ta li da de;
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vi ta li da de sus ten ta da pela de di ca ção à no bre arte de
en si nar os jo vens a ter uma pro fis são, a re ce ber, en -
fim, um en si no mé dio ca paz de sus ten tar-lhes a vida
pro fis si o nal com dig ni da de.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Agra de -

ço ao Se na dor Le o nel Pa van. 
Con ce de rei a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor -

ges, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur -
gen te; em se gui da, ao Se na dor Hé lio Cos ta e, pos te -
ri or men te, a V. Exª, como o pri me i ro ora dor ins cri to.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Con tro la do ria
Ge ral da União, che fi a da pelo Mi nis tro Wal dir Pi res,
ado tou, re cen te men te, a me to do lo gia de sor te io para
a es co lha dos Mu ni cí pi os que so fre rão cor re i ção nos
re cur sos re ce bi dos em con vê nio com o Go ver no Fe -
de ral, por meio do en vio de uma equi pe de au di ta -
gem.

A in cor po ra ção des sas ro ti nas de fis ca li za ção é
bas tan te sa lu tar. É uma for ma de es tí mu lo à ci da da -
nia e de de sen vol ver na so ci e da de o há bi to de acom -
pa nhar a apli ca ção de re cur sos pú bli cos no Mu ni cí -
pio, in clu si ve por que uma das ta re fas das equi pes de
fis ca li za ção será ou vir a po pu la ção lo cal.

A ado ção do sor te io, por ou tro lado, ga ran te que
não ha ve rá uso po lí ti co des sas ações.

A pri me i ra eta pa des sa ini ci a ti va abran geu cin co 
Mu ni cí pi os. Entrou-se, ago ra, numa se gun da eta pa,
com vin te e seis Mu ni cí pi os de até cem mil ha bi tan -
tes, sor te a dos pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, sen do
um re la ti vo a cada Esta do da Fe de ra ção bra si le i ra.
Nes se gru po foi in clu í do, in clu si ve, o Mu ni cí pio ba i a no 
de Tan cre do Ne ves, no qual onze au di to res já es tão
re a li zan do a pri me i ra eta pa de tra ba lho, que con sis te
no le van ta men to dos da dos do Mu ni cí pio quan to à
apli ca ção de ver bas.

Acon te ce que a me to do lo gia foi que bra da, re -
cen te men te, para dois ou tros Mu ni cí pio ba i a nos, Por -
to Se gu ro e Ma ra go gi pe. No pri me i ro caso, hou ve re -
per cus são na ci o nal em fun ção de uma re por ta gem
do Fan tás ti co, da Rede Glo bo, e foi so li ci ta do, pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, o en vio de uma for ça-ta re fa
de in ves ti ga ção. Já na ci da de de Ma ra go gi pe, não
hou ve di vul ga ção na ci o nal dos fa tos, mas ain da as -
sim foi to ma da de ci são de se fa zer a cor re i ção ex -
tra-sor te io.

Além das fis ca li za ções em Por to Se gu ro e Ma -
ra go gi pe, o Mi nis tro tam bém ad mi tiu a um jor nal lo cal, 

que faz opo si ção ao Go ver no do Esta do, que está es -
tu dan do o en vio da for ça-ta re fa a ou tro Mu ni cí pio ba i -
a no, de Can san ção. A se con fir mar, vai se ca rac te ri -
zan do a ter ce i ra que bra da me to do lo gia de fi ni da. 

Ve jam bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que não é ape nas elo giá vel, mas obri ga tó rio que
se in ves ti guem to das as de nún ci as de mau uso do di -
nhe i ro pú bli co. Assim, as so ci a mo-nos à Con tro la do ria 
Ge ral da União em to das as in ves ti ga ções ne ces sá ri -
as ao con tro le de des vio de re cur sos pú bli cos, se jam
fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci pa is. Um cri me pra ti ca do 
con tra o in te res se ge ral da ci da da nia, se com pro va do, 
não me re ce per dão.

Sa be mos, tam bém, que a CGU não pode acom -
pa nhar com fis ca li za ção di re ta to das as de nún ci as
que re ce be, daí a es co lha da me to do lo gia do sor te io.
Cer ta men te, são cen te nas de de nún ci as vin das de
todo o País que che gam àque la Con tro la do ria, a ma i -
o ria com al gu ma con sis tên cia, e en tre elas não há
como se di zer, com isen ção, qual deve re ce ber pri o ri -
da de.

O pró prio Mi nis tro Wal dir Pi res de fen deu a me -
to do lo gia, em en tre vis ta ao mes mo jor nal ba i a no. Dis -
se o Mi nis tro: “Se não fi zés se mos des sa for ma, como
são re a li za dos os sor te i os da lo te ria, a po pu la ção co -
lo ca ria nos so tra ba lho em sus pe i ção”.

Como essa me to do lo gia foi que bra da duas ve -
zes pela Con tro la do ria Ge ral da União, e cre io que,
ex clu si va men te, para Mu ni cí pi os ba i a nos, gos ta ria de 
pro por a in ves ti ga ção de mais dois Mu ni cí pi os da que -
le Esta do – cu jas ad mi nis tra ções, re a li za das pelo PT,
so frem gra ves acu sa ções –, de modo a re ti rar a sus -
pe i ção dos tra ba lhos da CGU. São os Mu ni cí pi os de
Ita bu na e Ala go i nhas, que en fren tam, tam bém, gra ve
cri se sob o pon to de vis ta da mo ral ad mi nis tra ti va.

Em Ita bu na, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o Mi nis té rio Pú bli co aca ba de en trar com uma
ação ci vil pú bli ca, por im pro bi da de ad mi nis tra ti va, e
uma ação pe nal de cri me de res pon sa bi li da de por da -
nos ca u sa dos ao Erá rio, con tra o Pre fe i to Ge ral do Si -
mões, ele i to pelo PT.

Os pro mo to res acu sam o des vio de R$7 mi -
lhões em re cur sos pú bli cos des ti na dos à sa ú de da
po pu la ção, no pe río do de fe ve re i ro de 2002 a abril de
2003, em fa vor de uma as so ci a ção li ga da ao PT. Os
re cur sos são de ori gem fe de ral e de ve ri am ser vir para 
o Pro gra ma Sa ú de na Fa mí lia (PSF) e Agen tes Co -
mu ni tá ri os de Sa ú de. De acor do com os pro mo to res,
hou ve, in clu si ve, fal si da de nas in for ma ções pres ta -
das ao Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os (TCM) so -
bre o ca rá ter des sa as so ci a ção.
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A si tu a ção do Pre fe i to de Ita bu na se agra vou,
on tem, com o anún cio do rom pi men to por Par ti dos de
sua an ti ga base, o PV e o PSB, que, con co mi tan te -
men te, ini ci a ram a co le ta de as si na tu ras da po pu la -
ção para uma ação ci vil pú bli ca vi san do o afas ta men -
to do Pre fe i to.

O fato de o Pre fe i to ter sido um dos co or de na do -
res da cam pa nha pre si den ci al na Ba hia e de ser com -
pa dre do Pre si den te da Re pú bli ca, pois ba ti zou um de 
seus fi lhos, tor na ain da mais ur gen te uma ação da
Con tro la do ria Ge ral da União para afas tar qual quer
hi pó te se de par ci a li da de no âm bi to des se or ga nis mo.

Tam bém há de nún ci as gra ves con tra o Pre fe i to
de Ala go i nhas, Jo se il do Ra mos, so bre tu do quan to à
apli ca ção de re cur sos da sa ú de re ce bi dos tan to do
Esta do da Ba hia, como da União. So men te do Go ver -
no Fe de ral, nos qua tro pri me i ros me ses do ano, a
Pre fe i tu ra de Ala go i nhas já re ce beu R$7 mi lhões des -
ti na dos ex clu si va men te para a sa ú de. Entre tan to, fal -
tam lu vas, me di ca men tos e até am bu lân ci as nos pos -
tos de sa ú de.

O Hos pi tal do Cân cer Arlin da Ro bat to, uma ins -
ti tu i ção fi lan tró pi ca que aten de, sem co brar, pa ci en tes 
de toda a re gião, está ame a ça do de fe char as por tas
por que não re ce be do Mu ni cí pio re pas ses de con vê -
nio há três me ses.

Esse mes mo pre fe i to de Ala go i nhas já foi de -
nun ci a do pelo Mi nis té rio Pú bli co e con de na do pelo
Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio por con tra tar em pre -
sa de co mu ni ca ção de fun ci o ná ri os vin cu la dos ao seu 
ga bi ne te para in ter me di ar os gas tos com fes te jos ju -
ni nos, além de pres tar ou tros ser vi ços.

A Câ ma ra de Ala go i nhas ins ta lou, on tem, uma
Co mis são Espe ci al de Inqué ri to, equi va len te à nos sa
CPI, para apu rar ou tras ir re gu la ri da des re la ci o na das
à con tra ta ção de re for mas e am pli a ções de es co las.
O re que ri men to de ins ta la ção da Co mis são foi as si -
na do por Ve re a do res da pró pria Ban ca da do Par ti do
do Sr. Pre fe i to, o PT.

Essas são, por tan to, duas si tu a ções emer gen ci -
a is sob o pon to de vis ta da ne ces sá ria obe diên cia aos 
prin cí pi os da le ga li da de, da mo ra li da de e da efi ciên -
cia em dois im por tan tes Mu ni cí pi os ba i a nos, si tu a dos
en tre os dez de ma i or po pu la ção da Ba hia e que se
en con tram em cri se di an te da in cú ria dos seus di ri -
gen tes, se não for algo pior.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que
es sas duas in ves ti ga ções vão re for çar a ido ne i da de
do tra ba lho re a li za do pela Con tro la do ria Ge ral da
União e tam bém ofe re cer de mons tra ção pú bli ca da
in dis pen sá vel isen ção com que deve se con du zir

esse or ga nis mo. Tam bém vão aten der a von ta de pre -
si den ci al para que a Con tro la do ria Ge ral da União
faça apu ra ção onde quer que haja des vi os.

Qu e re mos as ou tras três in ves ti ga ções que es -
tão em an da men to no meu Esta do, mas tam bém que -
re mos a des sas duas de nún ci as gra ves, para que não 
se ma cu le o im por tan te tra ba lho de cor re i ção em fa -
vor do di nhe i ro pú bli co e para que não se diga que o
Mi nis tro Wal dir Pi res está usan do a es tru tu ra mi nis te -
ri al para fa zer po lí ti ca par ti dá ria no Esta do da Ba hia.

Espe ra mos que o Mi nis tro Wal dir Pi res aten da a 
esse ple i to, dan do iso no mia no Esta do onde faz po lí ti -
ca e in ves ti gan do, tam bém, seus cor re li gi o ná ri os, já
que se cri ou um du plo pre ce den te.

Mu i to obri ga do pela pa ciên cia e com pre en são,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta. 

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

Em se gui da, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor
Le o nel Pa van.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho uma de nún -
cia gra ve a fa zer nes ta tar de, da tri bu na do Se na do da 
Re pú bli ca. 

Em 1997, um con sór cio li de ra do pela em pre sa
ame ri ca na AES com prou 33% das ações da Ce mig –
Com pa nhia Ener gé ti ca de Mi nas Ge ra is –, uma das
mais im por tan tes em pre sas do se tor no Bra sil.

Por esse acor do de com pra dos 33%, já ti nha
ha vi do uma ver da de i ra dis cre pân cia den tro des se
pro ces so, por que se deu a essa em pre sa o co man do
das ações den tro da Ce mig, ou seja, mi no ri tá ria, ela é 
que de ci dia pela em pre sa.

Qu an do o Go ver na dor Ita mar Fran co en trou no
Go ver no, foi à Jus ti ça e re cu pe rou o co man do da Ce -
mig, que es ta va nas mãos AES.

No en tan to, o mais la men tá vel, Sr. Pre si den te,
que te nho a de nun ci ar, hoje, é que a com pra dos 33%
de ações da Ce mig foi fe i ta uti li zan do-se um em prés ti -
mo do BNDES no va lor de R$600 mi lhões. Na que la
épo ca, 1997, ha via pa ri da de do real com o dó lar. Por -
tan to, es ta mos fa lan do de um em prés ti mo de US$600 
mi lhões! Por tan to, com este di nhe i ro, o gru po AES
com prou os 33% da Ce mig. 

Na se ma na pas sa da, ven ceu a pri me i ra par ce la
des sa tran sa ção, no va lor de R$87 mi lhões, que ti nha
uma ca rên cia de cin co anos. Na ver da de, o gru po te -
ria que pa gar R$87 mi lhões, dos qua is a AES ame ri -
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ca na te ria que pa gar R$57 mi lhões. Não pa ga ram a
pri me i ra pres ta ção. 

Re sol vi en tão ave ri guar os da dos da em pre sa
para ve ri fi car o que acon te ceu nes ses cin co anos de
ca rên cia e des co bri que a AES ob te ve US$600 mi -
lhões para com prar uma em pre sa bra si le i ra e que de -
po is de cin co anos de ca rên cia não pa gou a pri me i ra
pres ta ção, mas re ce beu to dos os di vi den dos. De
1997 até o co me ço des te ano, a AES re ce beu R$150
mi lhões de di vi den dos, ou seja, de lu cro. Para ser
mais pre ci so, são R$150.099.945,38. Isso des de o
dia em que a com prou, com o di nhe i ro do povo! Por -
que os R$600 mi lhões sa í ram do BNDES, do FAT –
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor –, é di nhe i ro que
saiu do sa lá rio do tra ba lha dor, todo mês, des con ta do
re li gi o sa men te, e foi en tre gue pelo go ver no pas sa do
a uma em pre sa es tran ge i ra, que veio aqui e com prou
uma em pre sa do povo, fe i ta com o di nhe i ro do povo,
não pa gou a pri me i ra pres ta ção e re ce beu to dos os
di vi den dos!

Pas mem V. Exªs uma vez mais, por que não bas -
tam os R$150 mi lhões que já re ce beu! Até de zem bro
des te ano, a AES tem a re ce ber – e vai re ce ber – mais 
R$19 mi lhões, mais pre ci sa men te R$19.233.980,09.
Isso é um ab sur do, Sr. Pre si den te!

Por essa ra zão, hoje pela ma nhã, na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, fiz um pro nun ci a men to an -
te ci pan do este mo men to em que faço esta de nún cia
ao Ple ná rio do Se na do, e en ca mi nhei um re que ri -
men to para a re a li za ção de uma au diên cia pú bli ca so -
bre esta ques tão.

Na se ma na pas sa da, ti ve mos um ou tro as sun to
re la ci o na do com essa em pre sa ame ri ca na, que foi a
ma ni pu la ção, diga-se de pas sa gem anun ci a da por
um jor nal in glês da ex pres são do Fi nan ci al Ti mes,
da ven da da Ele tro pa u lo. Então ago ra te mos que apu -
rar como a AES com prou a Ele tro pa u lo com o di nhe i -
ro do BNDES e não pa gou tam bém as pri me i ras pres -
ta ções. Como é que ela com pra 33% das ações da
Ce mig, não paga, re ce be os di vi den dos e ago ra está
de ven do R$1,5 bi lhão ao BNDES?

Te mos de fa zer uma au diên cia pú bli ca, Sr. Pre -
si den te, para apu rar os fa tos, con vi dan do para pres tar 
es cla re ci men tos o Pre si den te do BNDES, que nada
tem a ver com isso, mas que, pelo me nos, vai nos tra -
zer as in for ma ções so bre como ocor reu esse ab sur -
do, esse ver da de i ro “ne gó cio da Chi na” exe cu ta do em 
Belo Ho ri zon te, São Pa u lo e Bra sí lia.

Te mos de sa ber, pois se tra ta de di nhe i ro pú bli -
co, te mos de mos trar como foi usa do, prin ci pal men te
tra tan do-se de uma em pre sa es tran ge i ra que veio

aqui com prar as ações de uma em pre sa cons tru í da
com o di nhe i ro do povo.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, que ro di zer que nós, 
mi ne i ros, so mos gra tos ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula 
da Sil va pela so lu ção dada à MP nº 82, que re gu la -
men tou a trans fe rên cia de res pon sa bi li da de das es -
tra das fe de ra is para o Go ver no do Esta do. 

O Go ver no de Mi nas re ce beu, ano pas sa do,
R$780 mi lhões, e ha via uma dis pu ta para se sa ber se
esse di nhe i ro de ve ria ser acres cen ta do à re ce i ta lí qui -
da real do Esta do. Por essa ra zão, o Esta do te ria que
pa gar R$100 mi lhões pelo com pro me ti men to da dí vi -
da de R$13 mi lhões, oca sião em que o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va re sol veu abrir um cré di to de
R$100 mi lhões para o Go ver no de Mi nas Ge ra is, com
os ro yal ti es da ener gia e como isso so lu ci o nar a
ques tão. 

Sr. Pre si den te, este é o agra de ci men to do Go -
ver na dor Aé cio Ne ves e do povo de Mi nas Ge ra is, por
meu in ter mé dio.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra, por cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, ouvi aten ta men te o pro nun ci a -
men to do Se na dor Hé lio Cos ta, que trou xe a esta
Casa um fato de ex tre ma gra vi da de, so bre o qual tam -
bém que ro me pro nun ci ar e des de já apo i ar a ini ci a ti -
va de S. Exª de re que rer, jun to à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, uma au diên cia pú bli ca para es cla re -
cer esta ope ra ção que, por to das as in for ma ções até
ago ra de co nhe ci men to pú bli co – al gu mas não são de 
co nhe ci men to pú bli co, mas de pes so as que se apro -
fun da ram na pes qui sa des sa ope ra ção –, se ca rac te -
ri za como um ver da de i ro es cân da lo. Não há ou tra ex -
pres são que qua li fi que essa ope ra ção se não a de um
ver da de i ro es cân da lo!

Hou ve um sa que! O BNDES foi sa que a do, ten do 
em vis ta um ar ti fí cio, com a es per te za e com a co ni -
vên cia da ad mi nis tra ção de en tão, o que é re vol tan te.
Qu e re mos sa ber to dos os de ta lhes e to das as in for -
ma ções para to mar mos as pro vi dên ci as ca bí ve is,
onde hou ver, es pe ci al men te, se hou ver, na área pe -
nal.

O fato é que essa ope ra ção foi re a li za da com di -
nhe i ro do Fun do do Tra ba lha dor, di nhe i ro em pre ga do
no fi nan ci a men to de uma ope ra ção de com pra de pa -
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tri mô nio na ci o nal por uma em pre sa es tran ge i ra. Se -
gun do in for ma ção, não foi a ma triz, a AES, quem
com prou, quem ad qui riu as ações da Ce mig, re fe ri -
das pelo Se na dor Hé lio Cos ta, mas uma sub si diá ria
ins ta la da em pa ra í so fis cal. Ou seja, uma em pre sa fic -
tí cia, des sas cri a das para pro te ger a ma triz de qual -
quer ação ju di ci al que pu des se atin gir seu pa tri mô nio. 
Então, a em pre sa que ad qui riu ações da Ce mig se ria
fic tí cia e, além do mais, im pos to con di ções de ca rên -
ci as enor mes e ga ran ti as ab so lu ta men te frá ge is, de i -
xan do o BNDES sem pos si bi li da de de re a ver aque le
pa tri mô nio, aque la quan tia, o va lor apli ca do no fi nan -
ci a men to. Enfim, é uma ope ra ção ina cre di tá vel!
Quem co nhe ce o BNDES, quem foi fun ci o ná rio des se 
ór gão como eu, fica cho ca dís si mo com o que acon te -
ceu. Nun ca na his tó ria da que le Ban co, da que la ins ti -
tu i ção sé ria, se pro ces sou uma ope ra ção des sa na tu -
re za. Então, o que acon te ceu? Qu a is as ra zões? Por
que foi fe i to isso e o que de ver da de i ro exis te em todo
esse no ti ciá rio ve i cu la do pela im pren sa na ci o nal e
que tan to tem cho can do os bra si le i ros de modo ge -
ral?

Qu e ro cum pri men tar o no bre Se na dor Hé lio
Cos ta pela ini ci a ti va de S. Exª em re que rer essa au -
diên cia pú bli ca, da qual eu que ro par ti ci par. Des de
logo, dou o meu apo io, não só em meu nome pes so al, 
mas em nome do Par ti do dos Tra ba lha do res, para
que essa au diên cia seja re a li za da o mais bre ve pos sí -
vel.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de -
i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Peço a
aten ção das SRA.s. e dos Srs. Se na do res para uma
co mu ni ca ção im por tan te, em nome da Mesa, que
nes te mo men to pre si do, por so li ci ta ção do Pre si den te 
José Sar ney.

 NOTA DE ESCLARECIMENTO

Di an te das ver sões con tra di tó ri as ve i cu la das
pela im pren sa so bre a re mes sa ao egré gio Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral de no tí cia cri me so bre o caso de sus -
pe i ta de ocor rên cia de gram po ile gal na Ba hia, em
nome da Mesa do Se na do Fe de ral, cum pre-me es cla -
re cer:

1. À Pre si dên cia do Se na do Fe de ral só ca be ria
di ri gir-se à Pre si dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
en ca mi nhan do a re fe ri da no tí cia cri me;

2. A au tu a ção, “fru to do equí vo co”, ocor reu no
âm bi to ad mi nis tra ti vo do Tri bu nal, con for me ob ser vou 

ex pres sa men te S. Exª o Mi nis tro Mar co Au ré lio, Pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

3. Ca re ce de sen ti do, por tan to, o no ti ciá rio atri -
bu in do ao Se na do Fe de ral o erro de pro ce di men to.

Se na do Fe de ral, 22 de maio de 2003. – Se na dor 
Pa u lo Paim, Pri me i ro Vice-Pre si den te, no exer cí cio
da Pre si dên cia. 

Após a co mu ni ca ção da Pre si dên cia o
Sr. Pa u lo Paim, 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. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas sa-se 
à lis ta de ora do res. 

Com a pa la vra o pri me i ro ins cri to, Se na dor Le o -
nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, ve nho hoje à tri -
bu na des ta Casa para re gis trar a pre o cu pa ção do Go -
ver na dor Luiz Hen ri que da Sil ve i ra, do Esta do de
San ta Ca ta ri na, a res pe i to do es va zi a men to do Pla no
Na ci o nal de Qu a li fi ca ção do Tra ba lha dor (Plan for),
um dos pro gra mas go ver na men ta is mais im por tan -
tes, de ine gá vel di men são so ci al e ex tre ma men te ne -
ces sá rio como ins tru men to de ca pa ci ta ção pro fis si o -
nal da mão-de-obra bra si le i ra. 

Na es fe ra das po lí ti cas pú bli cas de em pre go e
qua li fi ca ção pro fis si o nal, o Plan for, li ga do ao Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), sur giu em 1995,
com o ob je ti vo de qua li fi car, anu al men te, 20% da Po -
pu la ção Eco no mi ca men te Ati va (PEA), ou seja, 15
mi lhões de pes so as. Para exe cu tar seus pro je tos e
cur sos, o Plan for es ta be le ce par ce ri as com or ga ni za -
ções não-go ver na men ta is (ONGs), sin di ca tos e uni -
ver si da des. O pro gra ma uti li za tam bém a rede de es -
co las téc ni cas do Go ver no, o cha ma do Sis te ma S –
do qual vale a pena ci tar o Ser vi ço Na ci o nal de Apren -
di za gem Co mer ci al (Se nac); o Ser vi ço So ci al da
Indús tria (Sesi), e o Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za -
gem Indus tri al (Se nai) –, e, ain da, o Ser vi ço de Apo io
às Mi cro e Pe que nas Empre sas (Se brae).

Na Lei Orça men tá ria para o ano de 2003, es ta -
vam pre vis tos re cur sos de cer ca de R$184 mi lhões
para o cum pri men to das me tas re fe ren tes à qua li fi ca -
ção do tra ba lha dor em ní vel na ci o nal. To da via, hou ve
um cor te dos mais ra di ca is e o pro gra ma fi cou ape nas 
com R$52 mi lhões. O mes mo acon te ceu com o pro -
gra ma de in ter me di a ção de mão-de-obra, que re ce -
beu so men te R$69 mi lhões, de um to tal de
R$119,432 mi lhões que es ta vam pre vis tos.
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No caso de San ta Ca ta ri na, a di mi nu i ção dos re -
cur sos des ti na dos ao Plan for, além de pre ju di car a
eco no mia es ta du al, re pre sen ta, igual men te, gran de
pre ju í zo para o tra ba lha dor. Dos R$5,048 mi lhões que 
es ta vam pre vis tos ini ci al men te para San ta Ca ta ri na,
res tou cer ca de R$1,5 mi lhão. No que se re fe re ao
pro gra ma de in ter me di a ção de mão-de-obra, o cor te
re pre sen tou mais da me ta de dos qua se R$4,4 mi -
lhões que es ta vam dis po ní ve is e o pro gra ma fi cou re -
du zi do a R$2,5 mi lhões.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, a mí dia
na ci o nal tem de di ca do am plos es pa ços ao as sun to e
tem no ti ci a do que os cor tes nos re pas ses dos re cur -
sos do FAT se rão de 60% em mé dia. Como já vi mos,
as sub tra ções atin gi ram em che io o Plan for, o pro gra -
ma de in ter me di a ção de mão-de-obra e tam bém as
cen tra is sin di ca is. Os jor na is re a fir mam que o Go ver -
no só pre ten de li be rar mes mo R$52 mi lhões para o
Plan for este ano, va lor bem in fe ri or ao que es ta va pre -
vis to. É im por tan te ve ri fi car que, no ano pas sa do, fo -
ram in ves ti dos R$132 mi lhões no Plan for. Ago ra, há
uma re du ção drás ti ca, e cer ta men te ela vai pe na li zar
os nos sos tra ba lha do res. Como po de mos ob ser var, o
cor te foi dos mais pro fun dos e re pre sen tou, SRA.s e
Srs. Se na do res, cer ca de 61% em re la ção ao que o
pro gra ma teve em 2002. 

No que se re fe re aos re pas ses des ti na dos às
cen tra is sin di ca is, exis te a pos si bi li da de de o Mi nis té -
rio do Tra ba lho se guir a re so lu ção do Con se lho De li -
be ra ti vo do FAT (Co de fat). Se isso acon te cer, os sin di -
ca tos re ce be rão ape nas 30% do va lor li be ra do, ou
seja, cer ca de R$16 mi lhões. Os re cur sos do Plan for
co me çam a ser li be ra dos em ju nho. 

Por ou tro lado, o Mi nis té rio do Tra ba lho vem afir -
man do que as cen tra is sin di ca is não es tão ob ten do
su ces so na re co lo ca ção de tra ba lha do res no mer ca -
do de tra ba lho. O Go ver no afir ma que, no ano pas sa -
do, por exem plo, ape nas 140.019 tra ba lha do res fo -
ram aten di dos pe las cen tra is. O Go ver no diz que fo -
ram pou cos. Em con tra par ti da, no mes mo pe río do, as 
se cre ta ri as es ta du a is  con se gui ram re co lo car
729.218 tra ba lha do res no mer ca do de tra ba lho. O Mi -
nis té rio res sal ta ain da que, em 2002, as cen tra is re ce -
be ram R$80,4 mi lhões, e os Esta dos, R$70,3 mi lhões 
para cum prir es sas me tas. 

Ou tro pro gra ma que so freu com os cor tes foi o
Pla no Na ci o nal do Sis te ma Na ci o nal do Empre go
(Plan si ne). A ver ba a ele des ti na da min guou de
R$116 mi lhões, no ano pas sa do, para R$90 mi lhões
este ano, re pre sen tan do, as sim, uma re du ção da or -
dem de 22,5% – la men ta vel men te, uma drás ti ca re -
du ção. 

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, di an te
da re a li da de a que es ta mos as sis tin do, com os drás ti -
cos cor tes de ver bas des ti na das ao tre i na men to do
tra ba lha dor bra si le i ro, en ten do que o atu al Go ver no
ne ces si ta ur gen te men te pro por uma nova po lí ti ca de
qua li fi ca ção pro fis si o nal para o País. 

Na ver da de, ape sar da ine gá vel im por tân cia
que tem o Plan for para a for ma ção e a me lho ria das
con di ções pro fis si o na is dos tra ba lha do res, não po de -
mos de i xar de re co nhe cer que, des de a sua cri a ção, o 
pro gra ma vi nha sen do pre ju di ca do, com inú me ros
pre ju í zos, em fun ção de al guns pro ble mas in ter nos.
Hou ve es cân da los ver go nho sos em al guns Esta dos,
os qua is não que ro ci tar aqui.

Entre tan to, ape sar des sas má cu las, não po de -
mos es que cer que o Plan for é um pro gra ma de po lí ti -
cas pú bli cas, em que a par ti ci pa ção da so ci e da de ci -
vil é mais efe ti va, em fun ção jus ta men te do am plo le -
que de par ce ri as que se es ta be le cem en tre a en ti da -
de e as or ga ni za ções mais re pre sen ta ti vas do cor po
so ci al.

Por esse mo ti vo e pe los pro pó si tos que jus ti fi -
cam ple na men te a exis tên cia do Plan for, o me lhor ca -
mi nho a ser to ma do pelo Go ver no não deve ser o de
seu es va zi a men to, mas, sim, o de seu for ta le ci men to,
me di an te uma ges tão efi ci en te e ho nes ta. Além dis so, 
os cur sos de vem ser fis ca li za dos de ma ne i ra cri te ri o -
sa e pre ci sam ter um alto ní vel de qua li da de, para evi -
tar o des per dí cio do di nhe i ro pú bli co e a des qua li fi ca -
ção ain da ma i or do tra ba lha dor.

É bom res sal tar que esse era um dos com pro -
mis sos do PT e do Lula du ran te a cam pa nha ele i to ral.
Cada vez que fa la va em qua li fi ca ção da mão-de-obra, 
in ves ti men to no tra ba lha dor, for ta le ci men to dos sin di -
ca tos, Lula ar ran ca va apla u sos de mo ra dos, ta ma nho
era o en tu si as mo dos tra ba lha do res com a pers pec ti -
va de mais re cur sos para este ano, em re la ção ao que 
foi li be ra do pelo Go ver no pas sa do.

Em 2000 e 2001, o or ça men to apro va do para o
pro gra ma foi de R$493,5 mi lhões, em bo ra fos se ne -
ces sá rio o in gres so de mais R$100 mi lhões para pre -
en cher to tal men te as suas ne ces si da des. Como já vi -
mos an te ri or men te em re la ção a este ano, a si tu a ção
é das mais pre o cu pan tes, por que o pro gra ma está
pra ti ca men te de sa ti va do e não tem a me nor con di ção 
de cum prir suas me tas mí ni mas.

Se gun do cál cu los re a li za dos a par tir do cus to
mé dio de tra ba lha do res por cur so e nú me ro de tre i na -
dos, se ri am ne ces sá ri os R$783 mi lhões para atin gir
os ob je ti vos. No iní cio dos de ba tes so bre o re pas se
de ver bas para es ses pro gra mas de ca pa ci ta ção, o
Co de fat pro pôs um or ça men to de R$636 mi lhões,
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mas o Mi nis té rio do Pla ne ja men to es ta be le ceu um li -
mi te de R$220 mi lhões. Se gun do as pre vi sões fe i tas
na que le mo men to, a quan tia era su fi ci en te para tre i -
nar ape nas 1,3 mi lhão de tra ba lha do res, quan do o
ide al se ria a ca pa ci ta ção de 5,4 mi lhões.

Antes de ter mi nar este pro nun ci a men to, gos ta -
ria de re lem brar que as em pre sas bra si le i ras es tão
cada vez mais exi gen tes, quan do abrem es pa ço para
a con tra ta ção dos pro fis si o na is de que pre ci sam. Em
to dos os se to res da eco no mia, essa é uma re a li da de
das mais vi sí ve is, da qual faz par te o avan ço tec no ló -
gi co ado ta do pela ma i o ria das em pre sas na ci o na is
que ti ve ram de in ves tir pe sa do em ciên cia e tec no lo -
gia, para po de rem con ti nu ar atu an do no so fis ti ca do
mer ca do glo ba li za do. Ao mes mo tem po, gran de par te 
da mão-de-obra não con se guiu acom pa nhar es ses
rit mos de ino va ção, e o re sul ta do é que hoje exis te um 
de sem pre go cres cen te em nos so sis te ma de tra ba -
lho. Aliás, nun ca se viu tan to de sem pre go em nos so
País como nos úl ti mos me ses.

A fal ta de qua li fi ca ção pro fis si o nal para aten der
às exi gên ci as do mer ca do é, por tan to, o ma i or pro ble -
ma do tra ba lha dor bra si le i ro. Por esse mo ti vo, apre en -
der bem um o ofí cio e mos trar com pe tên cia na hora
da en tre vis ta é o gran de ca pi tal que o tra ba lha dor pre -
ci sa acu mu lar para man ter o seu em pre go. To da via,
se es sas exi gên ci as não são pre en chi das, o re sul ta do 
é o de sem pre go de mi lha res de tra ba lha do res, como
es ta mos as sis tin do nes te mo men to.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Per mi te-me V. 
Exª um apar te?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Ouço V.
Exª, Se na dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Le o -
nel Pa van, pa ra be ni zo V. Exª pelo as sun to que traz a
esta Casa – a pe di do, in clu si ve, do Go ver na dor do
Esta do de San ta Ca ta ri na, Luiz Hen ri que da Sil ve i ra,
do PMDB, que hoje com põe a base do Go ver no – e
que afe ta todo o País. Fui Go ver na dor do meu Esta do
e sei da im por tân cia dos re cur sos do FAT para a qua li -
fi ca ção do tra ba lha dor. Na Ba hia, eles re sul ta ram na
qua li fi ca ção de apro xi ma da men te 500 mil tra ba lha do -
res em di ver sos se to res, com a par ti ci pa ção de di fe -
ren tes en ti da des, como as do Sis te ma “S” – Se nac,
Se nai – e a Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia. Infe liz -
men te, es ses pro gra mas es tão des con ti nu a dos no
atu al Go ver no. Como V. Exª mu i to bem men ci o nou, os 
re cur sos fo ram con ti gen ci a dos; no en tan to, são do
tra ba lha dor bra si le i ro e de vem ser uti li za dos para
essa fi na li da de, com ex ce len tes re sul ta dos. Qu a li fi ca -
dos, pais de fa mí lia po dem ser re in se ri dos no mer ca -

do de tra ba lho, com ba ten do-se, por tan to, o cres cen te 
de sem pre go no País. Como ima gi nar tal pro ce di men -
to por par te de um Go ver no que se diz pre o cu pa do
com o so ci al, que pro me teu à po pu la ção bra si le i ra a
cri a ção de dez mi lhões de em pre gos? Sa be mos que
o mer ca do, cada vez mais exi gen te, não em pre ga
quem não tem qua li fi ca ção. Entre tan to, es ses pro gra -
mas de qua li fi ca ção e in ter me di a ção da mão-de-obra
para o tra ba lho fo ram des con ti nu a dos em todo País.
So li da ri zo-me com V. Exª por seu dis cur so. Não ape -
nas San ta Ca ta ri na, mas tam bém a Ba hia e todo o
País so frem com essa si tu a ção inad mis sí vel. É pre ci -
so que o Pre si den te da Re pú bli ca e o Mi nis té rio do
Tra ba lho e Empre go – in clu si ve, o Mi nis tro Ja ques
Wag ner é ba i a no – cum pram, efe ti va men te, suas
obri ga ções com o tra ba lha dor bra si le i ro, vol tan do a
des ti nar os re cur sos do FAT para a no bre fun ção de
tre i nar, qua li fi car e in ter me di ar a mão-de-obra para o
tra ba lho. Pa ra béns, Se na dor Le o nel Pa van!

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de -
ço seu apar te. Mais que nin guém, V. Exª, que go ver -
nou o Esta do da Ba hia e fez um be lís si mo tra ba lho,
sabe que, para ge rar em pre go, para me lho rar a qua li -
da de da mão-de-obra e o aten di men to aos con su mi -
do res, tem-se que in ves tir no ho mem, na am pli a ção
do seu co nhe ci men to. A fal ta de in ves ti men tos vai tra -
zer um pre ju í zo enor me para os Esta dos, para o País.

Vou mais lon ge: fala-se so bre o Fome Zero, mas
não é pos sí vel acre di tar que se aca ba rá com a fome
no País ofe re cen do-se ape nas R$50,00 por mês às
fa mí li as. Para uma fa mí lia cons ti tu í da por pai, mãe e
qua tro fi lhos, isso sig ni fi ca R$0,90 por re fe i ção para
cada pes soa. Mas, qua li fi can do-se a mão-de-obra,
cri am-se con di ções para que as em pre sas con tra tem
os ci da dãos. Um pro je to des sa na tu re za aju da ria a di -
mi nu ir a fome no Bra sil.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Le o nel 
Pa van, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Peço
que aguar de só um mi nu to, meu que ri do ami go, Se -
na dor Mão San ta, um apa i xo na do pelo Pi a uí, um dos
ma i o res de fen so res da que le Esta do, para que eu ter -
mi ne de fa lar so bre o Fome Zero.

O Go ver no lan ça esse pro gra ma para aca bar
com a fome no País, mas de i xa de in ves tir jus ta men te
na que le que pre ci sa co mer, que não teve con di ções
de fa zer o pri me i ro, o se gun do ou o ter ce i ro grau, que
pre ci sa de tre i na men to e qua li fi ca ção para con se guir
em pre go. Aca ba-se com a fome qua li fi can do-se a
mão-de-obra, for ta le cen do-se as em pre sas, ge ran -
do-se em pre go.
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Con ce do o apar te ao que ri do ami go Se na dor
Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Le o nel 
Pa van, aten ta men te es ta mos ou vin do o pro nun ci a -
men to de V. Exª. As mi nhas pri me i ras pa la vras são
para ma ni fes tar sa tis fa ção por vê-lo apo i ar o gran de
Go ver na dor do seu Esta do, uma das fi gu ras mais pro -
e mi nen tes do PMDB, que di ri giu o nos so País com
mu i ta li de ran ça e sa be do ria. Quis Deus que a mi nha
fi li a ção fos se abo na da pelo Go ver na dor Luiz Hen ri -
que, do PMDB. V. Exª se com por ta aqui como um ver -
da de i ro ci re neu, aju dan do o Go ver na dor do PMDB a
ad mi nis trar aque le gran de Esta do. E mu i to im por tan te 
é a pre o cu pa ção de V. Exª quan to aos re cur sos do
FAT, que são fun da men ta is para qual quer Se cre ta ria
do Tra ba lho de qual quer Esta do – re pu ta mos se rem
es sas Se cre ta ri as as mais im por tan tes, por que as ri -
que zas vêm do tra ba lha dor; é do tra ba lho que vem a
ri que za, é que vem o ca pi tal; é o tra ba lha dor que deve 
ser pres ti gi a do e apo i a do. Inclu si ve, foi por meio da
Se cre ta ria do Tra ba lho que, em nos so go ver no, com
re cur sos do FAT, mais de cem mil pi a u i en ses fo ram
qua li fi ca dos, e, com essa qua li fi ca ção, sur gi ram mais
de qua tor ze mil e se is cen tas mi cro em pre sas. Então,
essa pre o cu pa ção é mu i to jus ta. Ne nhum go ver no es -
ta du al po de rá com ba ter efi caz men te o de sem pre go,
que é a ma i or do en ça des te País, sem os re cur sos do
FAT nas Se cre ta ri as de Tra ba lho. Nos sos cum pri men -
tos a V. Exª por es tar te cen do co men tá ri os so bre esse 
re le van te as sun to.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Antes
de dar con ti nu i da de ao meu pro nun ci a men to e con ce -
der o apar te ao nos so Se na dor bra si li en se, gos ta ria
de me di ri gir ao Se na dor Mão San ta, que ci tou Luiz
Hen ri que da Sil ve i ra. Qu an do nós pro pu se mos um
pro je to novo para o nos so Esta do, ha via uma pes qui -
sa de 14% con tra 70%, 80%. Nós en tra mos na luta
com um pro je to ino va dor para San ta Ca ta ri na, com a
cer te za de que ven ce ría mos as ele i ções e o co lo ca -
ría mos em prá ti ca. Esse pe di do do Go ver na dor Luiz
Hen ri que para que nós...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Eu fa ria um ape lo a V. Exª no
sen ti do de que co la bo ras se com os ou tros Se na do res 
ins cri tos, por fa vor.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Cer to,
Sr. Pre si den te.

Qu e ro ape nas di zer ao Se na dor Mão San ta que, 
mes mo no se gun do tur no, quan do Luiz Hen ri que apo -
i ou Lula, nós, que já es tá va mos ele i tos, con ti nu a mos
com a ban de i ra, fi ca mos iso la dos. Ele es ta va com

Ser ra no pri me i ro tur no, par ti ci pa va de co mí ci os ao
seu lado, e, no se gun do tur no, op tou pelo Lula. Nós
até en ten de mos o mo ti vo, mas fo mos co e ren tes até o
fim: fi ca mos com Luiz Hen ri que – a vi tó ria, in clu si ve,
foi aper ta dís si ma.

Per mi ta-me, Sr Pre si den te, ape nas ter a hon ra
de ou vir o apar te do Se na dor Eu rí pe des, que faz par -
te do Go ver no. De po is, fi na li za rei o meu pro nun ci a -
men to.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Sr. Se na dor, V. Exª co lo ca um tema im por tan te, faz re -
fe rên cia a uma es tru tu ra go ver na men tal que tem tido
de sem pe nho po si ti vo des de a sua im plan ta ção em
nos so País. Acon te ce que é sa bi do por to dos nós que
esse me ca nis mo de apo io, de fo men to à ca pa ci ta ção
do tra ba lha dor, à pro fis si o na li za ção, en fim, en fren tou
pro ble mas. Tam bém é no tó rio que está em cur so uma
to ma da de con tas so bre essa ques tão des de o ano
2000. No Dis tri to Fe de ral, tam bém ti ve mos mo men tos 
de di fi cul da de, in clu si ve ain da se pres tam con tas so -
bre essa ques tão. Para evi tar essa si tu a ção de abu -
sos – abu sos que, in fe liz men te, fo ram co me ti dos ao
lon go da ges tão de al guns Se cre tá ri os de Esta do – é
que o Go ver no está, jun ta men te com os Se cre tá ri os
de Tra ba lho, re pen san do esse pro ces so para evi tar
des vi os e, en tão, fazê-lo vol tar a fun ci o nar em sua
ple ni tu de. A par tir daí, po de rão ser al can ça dos os di -
vi den dos ne ces sá ri os, a que V. Exª fez re fe rên cia. Por
par te do Go ver no, es tão-se fa zen do esse es tu do e
esse es for ço, in clu si ve a Se cre ta ria do Tra ba lho de
San ta Ca ta ri na tam bém par ti ci pa des sa dis cus são.
Tão logo es ses da dos es te jam dis po ní ve is, tão logo
se abra a pers pec ti va de que esse pla no irá fun ci o nar
de for ma ade qua da, com os re cur sos pú bli cos sen do
uti li za dos de for ma ade qua da, com cer te za vol ta rá
com todo vi gor esse pla no.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de -
ço a par ti ci pa ção do Se na dor Eu rí pe des Ca mar go. 

Espe ro que a si tu a ção vol te, no mí ni mo, a ser
como era an tes, que se jam fe i tos, pelo me nos, in ves ti -
men tos equi va len tes aos que se fa zi am an tes, no Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

Esta mos fa lan do aqui por que so mos a fa vor do
Bra sil. A sua pre o cu pa ção é a mi nha pre o cu pa ção, é
a pre o cu pa ção do Se na dor Ney Su as su na, do Se na -
dor Mão San ta, en fim, de to dos nós aqui. Qu e re mos
que o Bra sil vol te a cres cer e que vol te a in ves tir no va -
men te na qua li fi ca ção de sua mão-de-obra.

Para fi na li zar: por tudo o que fa lei aqui, ape lo
para que se man te nha o Plan for em fun ci o na men to
com to tal apo io do Go ver no, com ver bas su fi ci en tes
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para exe cu tar os seus cur sos, com ges tão sé ria, com
fis ca li za ção per ma nen te so bre a apli ca ção dos seus
re cur sos e com ava li a ção tam bém per ma nen te so bre
o con te ú do dos seus tre i na men tos. Cer ta men te, com
o seu es va zi a men to, per de rão o Go ver no, a so ci e da -
de, os em pre sá ri os e os tra ba lha do res, que fi ca rão
com ple ta men te de sam pa ra dos. Te mos a obri ga ção
de cha mar a aten ção, de fa zer com que o Go ver no se
pre o cu pe com es ses se to res. 

Não fiz este pro nun ci a men to a pe di do do Se -
nac, do Sesc, do Se nai ou do Se brae. Não con ver sei
com es sas en ti da des. Fiz um pro nun ci a men to aqui
em nome de San ta Ca ta ri na, em nome do nos so Go -
ver na dor, que me en ca mi nhou um ofí cio re cla man do
do des ca so que está ha ven do com os tra ba lha do res
de San ta Ca ta ri na e do Bra sil.

Te nho cer te za de que aqui lo que fa la mos aqui
será ou vi do pelo Mi nis té rio e pelo Go ver no, que as su -
miu pu bli ca men te um com pro mis so com a Na ção e,
prin ci pal men te, com os tra ba lha do res que pre ci sam
de qua li fi ca ção.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pe di ria

aos Srs. Se na do res que pro cu ras sem se res trin gir ao
tem po a que têm di re i to para dar opor tu ni da de aos
ou tros ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na,
por ces são do Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, por vin -
te mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Obri ga do, no bre Pre si den te.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, nos
pró xi mos dias 25 a 28 de maio, será re a li za do em
Gra ma do, Rio Gran de do Sul, o III Con gres so Bra si le -
i ro de Re gu la ção de Ser vi ços Pú bli cos Con ce di dos,
para o qual fui con vi da do, na con di ção de con fe ren -
cis ta, para fa lar so bre o tema “A vi são do le gis la dor”.

La men ta vel men te, mis são ofi ci al à Ucrâ nia,
acom pa nhan do o Mi nis tro de Ciên cia e Tec no lo gia,
Ro ber to Ama ral, me im pe de de com pa re cer àque le
even to. Já me des cul pei, mas, pela per ti nên cia e atu -
a li da de do tema, tra go a este ple ná rio al gu mas con si -
de ra ções que jul go in te res san tes e que, no meu jul ga -
men to, po dem me re cer o in te res se e a aten ção des ta
Casa.

Srs. Se na do res, ao lon go da úl ti ma dé ca da do
sé cu lo pas sa do, o Bra sil deu-se con ta de que o mo de -
lo de de sen vol vi men to até en tão ado ta do pre ci sa va
ser re vis to. De fato, de po is de se ter acre di ta do du ran -
te mu i to tem po que o Esta do po de ria ser pro ta go nis ta

qua se ex clu si vo da ati vi da de eco nô mi ca, che ga ra-se
à con clu são de que tal pres su pos to era equi vo ca do.

O Esta do não pode tudo. Isso acon te ceu no
mun do in te i ro, mas, no Bra sil, de mo ra mos um pou co
mais a abrir os olhos para esse fe nô me no. O Esta do,
como exe cu tor de ser vi ços pú bli cos, mos tra ra-se iná -
bil, ine fi ci en te, ine fi caz. 

O ca mi nho na tu ral, por tan to, era a pri va ti za ção
de to dos os ser vi ços em que não se mos tras se in -
ques ti o ná vel a ne ces si da de da pre sen ça do se tor pú -
bli co.

A pro pos ta tor nou-se qua se con sen su al, a pon -
to de ins pi rar um dis cur so-pa drão: “Não deve ser fe i to
pela União aqui lo que pode ser fe i to pe los Esta dos;
não deve ser fe i to pe los Esta dos aqui lo que pode ser
fe i to pe los Mu ni cí pi os; e não deve ser fe i to pe los Mu -
ni cí pi os – e, con se qüen te men te, por ne nhu ma ins tân -
cia de Go ver no – aqui lo que pode ser fe i to pela ini ci a -
ti va pri va da, pela so ci e da de, en fim, pe los ci da dãos.”

Des sa for ma, SRA.s e Srs. Se na do res, a po pu -
la ção bra si le i ra pas sou a con vi ver com va ri a da gama
de ser vi ços pri va ti za dos.

É evi den te, po rém, que essa nova re a li da de nos
lan ça va um novo de sa fio. Não bas ta ria, sim ples men -
te, trans fe rir atri bu i ções do Esta do à ini ci a ti va pri va da
e, a par tir daí, fe char os olhos ao que acon te ces se, la -
var as mãos fren te aos pro ble mas que sur gis sem. Afi -
nal, se agís se mos des sa ma ne i ra, es ta ría mos tão-so -
men te subs ti tu in do a pre va lên cia de ar ca i cos pro ce di -
men tos es ta ta is pela pre va lên cia, ain da mais cru el,
dos in te res ses pri va dos. Ou seja, o de sin te res se, a in -
com pe tên cia e a fal ta de com pro mis so, tí pi cos de al -
gu mas en ti da des pú bli cas, po de ri am dar lu gar à ga -
nân cia, à in sen si bi li da de e, igual men te, à fal ta de
com pro mis so, tí pi cas de al gu mas em pre sas par ti cu -
la res.

Era im por tan te, en tão, que a pri va ti za ção de
ser vi ços pú bli cos vi es se acom pa nha da de al gu mas
sal va guar das. Pois é essa vi são con jun ta, que con -
tem pla a ne ces si da de de se con fe rir à pres ta ção dos
ser vi ços pú bli cos a agi li da de e a efi ciên cia de se já ve is 
e a ga ran tia de trans pa rên cia das ope ra ções e de res -
pe i to aos ci da dãos, que ins pi rou a cri a ção das agên -
ci as re gu la do ras. Uma fi gu ra, ve jam bem, que não é
nova, que pode ser en con tra da, na ver da de, já no sé -
cu lo XIX, que viu sur gi rem, por exem plo, as re gu la -
tory agen ci es, na Ingla ter ra, e as ad mi nis tra ti ve
agen ci es, como a ICC (Inters ta te Com mer ce Com -
mis si on), nos Esta dos Uni dos.

A jus ti fi car a cri a ção des sas en ti da des, sem pre
o mes mo ob je ti vo: fu gir, sim, à bu ro cra cia, mas, ao
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mes mo tem po, im por li mi tes e cri té ri os à atu a ção dos
pres ta do res de ser vi ços pú bli cos, se jam es ta ta is, se -
jam pri va dos. 

E é aqui, SRA.s e Srs. Se na do res, que jul go
opor tu no des ta car a vi são do le gis la dor so bre o pa pel
das agên ci as re gu la do ras, dado que este, afi nal de
con tas, é o tema que me foi pro pos to.

Obser vem que a agên cia re gu la do ra é um ente
que se so bre põe, de cer ta for ma, às três ins tân ci as de 
po der das de mo cra ci as mo der nas: ao Po der Exe cu ti -
vo, ao Po der Le gis la ti vo e ao Po der Ju di ciá rio. Do pri -
me i ro, bus ca to mar em pres ta da a fun ção ad mi nis tra ti -
va; do se gun do, a fun ção re gu la do ra; e, do ter ce i ro, al -
guns as pec tos da fun ção con ten ci o sa. 

Ora, se não es ti ve rem bem es ta be le ci das as
fron te i ras, se a agên cia re gu la do ra e cada um dos po -
de res não de mar ca rem cla ra men te seu pa pel, suas
res pon sa bi li da des, suas atri bu i ções, ha ve rá con fli tos
que, por cer to, afe ta rão a qua li da de e o cus to dos ser -
vi ços pres ta dos. Mais ain da: pro vo ca rão in se gu ran ça
em to dos os ato res en vol vi dos, es pe ci al men te nos
con ces si o ná ri os e per mis si o ná ri os dos ser vi ços e
nos con su mi do res.

No que diz res pe i to ao Po der Exe cu ti vo, pen so
que to dos con cor dam num pon to: não com pe te às
agên ci as re gu la do ras a for ma ção de po lí ti cas pú bli -
cas. Estas, com efe i to, de vem ser de fi ni das em de cre -
tos pre si den ci a is, por ta ri as mi nis te ri a is e ou tros ins -
tru men tos do gê ne ro. Às agên ci as ca be ria ape nas
tor nar viá ve is tais po lí ti cas, me di an te o exer cí cio de
suas fun ções re gu la do ra e fis ca li za do ra.

O que te mos vis to nos úl ti mos dias? Con fli to en -
tre os po de res e as tais agên ci as. O pro ble ma é que,
na prá ti ca, os li mi tes en tre for mu la ção e im ple men ta -
ção ain da não pa re cem tão bem de fi ni dos, até por que 
não po de mos es que cer que os di ri gen tes das agên ci -
as re gu la do ras têm man da to por tem po de ter mi na do,
isto é, não po dem ser exo ne ra dos a ju í zo ex clu si vo da 
au to ri da de ad mi nis tra ti va. 

O re sul ta do, to dos sa be mos, tem sur gi do na for -
ma de al guns de sen ten di men tos en tre re pre sen tan -
tes da ad mi nis tra ção di re ta, no ta da men te em seus
es ca lões mais ele va dos, e di ri gen tes das agên ci as.

Quem de fi ne, em úl ti ma ins tân cia, o pre ço da
ga so li na ou da ener gia elé tri ca? Quem de fi ne as ta ri -
fas e os pa drões de ser vi ço do trans por te ro do viá rio
ou aqua viá rio? 

Em re la ção a es sas pen dên ci as, pen so que só o 
tem po e o exer cí cio per ma nen te do bom sen so de
am bas as par tes con se gui rão apa rar as ares tas ou,

pelo me nos, in di car as even tu a is mu dan ças de le gis -
la ção ne ces sá ri as.

As au to ri da des, por um lado, de ve rão com pre -
en der que a prin ci pal atri bu i ção das agên ci as é exa ta -
men te a de ze lar pela es ta bi li da de da pres ta ção dos
ser vi ços e das re la ções eco nô mi cas. E os di ri gen tes
das agên ci as, por ou tro lado, de ve rão es tar cons ci en -
tes da le gi ti mi da de da atu a ção dos go ver nan tes, fru to
de uma de le ga ção po pu lar que não pode ser ig no ra -
da.

A se gun da su per po si ção que cabe abor dar aqui 
é a das agên ci as com o Po der Le gis la ti vo. Isso por -
que, con for me já vi mos, elas pos su em fun ção re gu la -
do ra e po dem, até mes mo, edi tar nor mas in de pen -
den tes so bre ma té ri as não pre vis tas em lei. 

Qu an to a essa su per po si ção, SRA.s. e Srs. Se -
na do res, pen so que há duas con si de ra ções mu i to im -
por tan tes a fa zer. 

Em pri me i ro lu gar, de ve mos lem brar o in ci so II
do ca put do art. 5º da nos sa Cons ti tu i ção, o cha ma do
prin cí pio da le ga li da de, se gun do o qual “nin guém
será obri ga do a fa zer ou de i xar de fa zer al gu ma co i sa
se não em vir tu de da lei”. De ma ne i ra que po de ria,
even tu al men te, ser apon ta da uma de sar mo nia en tre
a com pe tên cia atri bu í da às agên ci as, de pro du zir nor -
mas in de pen den tes, e a fun ção de le gis lar, ex clu si va
do Con gres so Na ci o nal.

A se gun da con si de ra ção so bre a in ter fa ce com
o Po der Le gis la ti vo é que a pró pria Cons ti tu i ção Fe -
de ral tra ta de im por as de vi das li mi ta ções à atu a ção
das agên ci as, que nem sem pre têm en ten di do essa
si tu a ção. 

O in ci so X do art. 49 da Cons ti tu i ção diz que é
da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal
“fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por qual quer de 
suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos
os da ad mi nis tra ção in di re ta”.

Já o ca put do art. 70 de ter mi na que “a fis ca li za -
ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e
pa tri mo ni al da União e das en ti da des da ad mi nis -
tra ção di re ta e in di re ta, quan to à le ga li da de, le gi ti mi -
da de, eco no mi ci da de, apli ca ção das sub ven ções e
re nún cia de re ce i tas, será exer ci da pelo Con gres so
Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no, e pelo sis te ma
de con tro le in ter no de cada Po der.”

De qual quer for ma, te mos aqui ou tra si tu a ção
em que so men te a ex pe riên cia e a ra ci o na li da de po lí -
ti co-ad mi nis tra ti va di rão exa ta men te o que deve ser
fe i to, se con vém ou não al te rar os tex tos le ga is que
cri a ram as agên ci as. E au men ta, a cada dia, o nú me -
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ro de Par la men ta res que acre di ta que deve ser mo di -
fi ca da a le gis la ção das agên ci as.

Fi nal men te, te mos a ter ce i ra so bre po si ção:
aque la com o Po der Ju di ciá rio. É evi den te que, em
prin cí pio, tal so bre po si ção não se re ve la ca bí vel. Bas -
ta ter em men te o que dis põe o in ci so XXXV do ca put
do art. 5º da Cons ti tu i ção: “a lei não ex clu i rá da apre ci -
a ção do Po der Ju di ciá rio le são ou ame a ça a di re i to”. 

Não obs tan te, as leis que cri am as agên ci as têm 
sido bas tan te ge ne ro sas ao atri bu ir-lhes fun ções qua -
se ju ris di ci o na is. Em seu cam po de atu a ção, via de re -
gra, elas es tão ha bi li ta das a di ri mir li tí gi os en tre as
em pre sas ope ra do ras dos ser vi ços e tam bém en tre
es tas e os usuá ri os. 

Pois ain da nes sa ter ce i ra si tu a ção, te nho cer te -
za, os ru mos dos acon te ci men tos nos di rão se fo ram
con ce di dos po de res ex ces si vos às agên ci as.

Em re su mo, SRA.s e Srs. Se na do res, pen so
que não há como dis cu tir o pa pel das agên ci as re gu -
la do ras sem con tem plar sua in ter fa ce com os pa péis
dos três po de res cons ti tu í dos.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor

Ney Su as su na, V. Exª fere um as sun to que me re ce a
aten ção do Se na do, mais do que da Câ ma ra, por que
te mos o pa pel de apro var os no mes das pes so as in di -
ca das para as agên ci as. V. Exª está abor dan do um
as sun to bas tan te atu al. As agên ci as ain da não mos -
tra ram a que vi e ram. Hou ve um sur to de pri va ti za ções 
no País, as qua is, va mos ser fran cos, não lo gra ram
êxi to. Às ve zes, apon ta-se o nú me ro de apa re lhos te -
le fô ni cos, de ce lu la res etc., como se isso fos se pro du -
to das pri va ti za ções. Eu mes mo de fen di pri va ti za ção
aqui, mas devo re co nhe cer que pre ci sa mos cor ri gir
as fa lhas. O usuá rio, o con su mi dor, o ci da dão, está
sen do sa cri fi ca do mu i to mais ago ra, pois os au men -
tos que se su ce dem nas ta ri fas dos ser vi ços pú bli cos
têm sido ma i o res do que an tes. Vou lem brar um
exem plo mu i to cla ro para to dos nós. Pe diu-se à po pu -
la ção bra si le i ra es pí ri to cí vi co du ran te a cri se da ener -
gia elé tri ca, e o povo foi so li dá rio, eco no mi zou, aten -
deu ao cha ma men to do go ver no. Qual foi a res pos ta?
As em pre sas pas sa ram a ter pre ju í zo por ca u sa da
eco no mia, e es ses pre ju í zos fo ram des con ta dos em
cima do con su mi dor. Ora, isso leva o ci da dão ao de -
sâ ni mo. Qu an tas ve zes ouvi che fes de fa mí lia, do nas
de casa ques ti o nan do que ha vi am fe i to eco no mia e
ago ra es tão pa gan do mais; que lhes pe di ram sa cri fí -
cio e ago ra es tão “pa gan do o pato”. Po si ti va men te,
Se na dor Ney Su as su na, é ne ces sá rio pôr or dem na
casa. V. Exª está ques ti o nan do o pa pel das agên ci as

re gu la do ras, e eu com ple to: o povo está sen do be ne fi -
ci a do? Por que até ago ra isso não re dun dou em be ne -
fí cio para a so ci e da de. Os pre ços su bi ram, e isso in -
flu en ci ou o cus to de vida.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga -
do, no bre Se na dor Ra mez Te bet. Essa é uma pre o cu -
pa ção so bre a qual te re mos que nos de bru çar mais
cedo ou mais tar de. Em al gu mas co mis sões já se le -
van tou esse pro ble ma, e nós cri a mos, na Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le, uma sub co mis são, que
será im plan ta da em bre ve, que, com toda a cer te za,
le van ta rá uma sé rie de da dos so bre as agên ci as. 

Ago ra, a so bre po si ção dos três Po de res, o cho -
que das agên ci as com os po de res é um fe nô me no
que po de mos en ten der, por que não tí nha mos ex pe -
riên cia com agên ci as. Co pi a mos o mo de lo ame ri ca -
no, fi ze mos uma le gis la ção que en ten día mos cor re ta,
mas o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, ou tro dia, es -
tar re ci do, se dis se sur pre so por que não era ele quem
de ter mi na va o pre ço da ga so li na, o pre ço da ele tri ci -
da de, por que nada dis so pas sa va pelo con tro le do
Exe cu ti vo. Óbvio, nós de le ga mos. Ago ra pre ci sa mos
ver se a de le ga ção re sul tou em be ne fí cio da po pu la -
ção, como mu i to bem co lo cou o Se na dor Ra mez Te -
bet. 

Sr. Pre si den te, Sra.s e Srs. Se na do res, ain da
que esse en fo que da ques tão pos sa ser con si de ra do
me ra men te aca dê mi co – fa la mos aqui dos cho ques
en tre os três po de res –, ou con ce i tu al, seus des do -
bra men tos prá ti cos são sig ni fi ca ti vos. Até por que afe -
tam, como já vi mos, o dia-a-dia do ci da dão; afe tam a
qua li da de e o cus to dos ser vi ços que lhe são ofe re ci -
dos. 

Em ou tras pa la vras, a dis cus são so bre o pa pel
das agên ci as é es sen ci al por que ha ve rá de en vol ver
sem pre a ava li a ção de seu de sem pe nho. Nes se sen ti -
do, é im pe ri o so que se per gun te: como an dam, em li -
nhas ge ra is, a qua li da de e o cus to dos ser vi ços? A jul -
gar pe las pes qui sas que nos che gam às mãos, não
têm sido dos me lho res. As crí ti cas dos usuá ri os à atu -
a ção das agên ci as têm sido cons tan tes. Embo ra não
se pos sa ques ti o nar a qua li da de téc ni ca das equi pes
que ne las tra ba lham, ou de seus di ri gen tes, pa re ce
que ain da não fo ram atin gi dos os ní ve is de se já ve is de 
efi cá cia e efi ciên cia, en fim, de efe ti vi da de (que eram,
por si nal, os prin ci pa is ar gu men tos fa vo rá ve is à sua
cri a ção). Tam pou co fo ram en con tra dos me ca nis mos
ade qua dos de trans pa rên cia e de con tro le so ci al.

De qual quer ma ne i ra, não cre io que seja o caso
de con de nar mos a ex pe riên cia. Já dis se, e vol to a en -
fa ti zar, que so men te o tem po e o bom sen so nos in di -
ca rão as cor re ções de rumo a se rem efe tu a das. A
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idéia em si é boa. Não con vém des car tá-la. Res ta
aper fe i çoá-la. E essa é a ta re fa do Le gis la ti vo. 

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Ney Su -
as su na, es ta va ou vin do V. Exª em meu ga bi ne te e me
des lo quei para cá para apar teá-lo, pois con si de ro
este as sun to das agên ci as da ma i or im por tân cia, por -
que é uma ex pe riên cia que es ta mos ini ci an do no Bra -
sil. As agên ci as mais an ti gas têm ape nas cin co ou
seis anos e vêm ofe re cen do re sul ta dos bas tan te pro -
mis so res. É ne ces sá rio, por tan to, que o Go ver no, que 
foi ele i to pelo povo bra si le i ro, pelo qual te mos que ter
o ma i or res pe i to, res pe i te a idéia das agên ci as, que
fo ram cri a das por lei, para que pos sam efe ti va men te
cum prir o seu pa pel. O que está acon te cen do atu al -
men te é que todo dia um mem bro do Go ver no ata ca
uma agên cia; ou tro dia, foi o Pre si den te da Ele tro -
brás, e as sim por di an te. Des sa ma ne i ra, en fra que -
cem-se as agên ci as, im pe din do-as de exer cer uma
fun ção tão im por tan te, que é o equi lí brio en tre o in -
ves ti dor e o con su mi dor. A agên cia não é o Pro con,
como tam bém não é a de fen so ra dos in ves ti do res. Ela 
tem que en con trar um equi lí brio en tre os dois. Para
isso é im por tan te que a agên cia te nha um cer to grau
de au to no mia e pres te con tas di re ta men te ao Con -
gres so Na ci o nal. As agên ci as pre ci sam de au to no mia 
em re la ção ao Exe cu ti vo para de fi nir a po lí ti ca, para
fa zer tudo aqui lo que for ne ces sá rio para aque le seg -
men to. Exis tem di ver sos pro je tos aqui. Na pa u ta da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia há
dois pro je tos im por tan tes: um do Se na dor Arthur Vir -
gí lio, que for ta le ce a fis ca li za ção do Exe cu ti vo em re -
la ção às agên ci as, e o ou tro do Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no, que per mi te que os di re to res das agên ci as
se jam con vo ca dos pelo Con gres so. Te mos que for ta -
le cer a li ga ção en tre o Con gres so e as agên ci as. No -
bre Se na dor Ney Su as su na, con gra tu lo-me com V.
Exª pelo tema tão atu al que trou xe à dis cus são no Se -
na do. Pa ra béns.

O SR. NEY SUASSUANA (PMDB – PB) – Agra -
de ço a V. Exª, no bre Se na dor José Jor ge. V. Exª foi Mi -
nis tro de Mi nas e Ener gia e sabe bem da im por tân cia
e do por quê da cri a ção das agên ci as. Por isso eu en -
fa ti zo, no pe núl ti mo pa rá gra fo do meu dis cur so, que,
de qual quer ma ne i ra, não cre io que seja o caso de
con de nar mos a ex pe riên cia. Já dis se, e vol to a en fa ti -
zar, que so men te o tem po e o bom sen so nos in di ca -
rão as cor re ções de rumo a se rem efe tu a das. A idéia,

em si, é boa. Não con vém des car tá-la. Res ta aper fe i -
çoá-la. E essa é uma ta re fa nos sa, do Le gis la ti vo.

Aper fe i ço ar os me ca nis mos de con tro le so ci al e
trans pa rên cia na com po si ção das ta ri fas de vem ser
me tas in can sa vel men te per se gui das pe los le gis la do -
res, de modo a evi tar os des ca la bros que te mos ob -
ser va do no Bra sil pós-pri va ti za ções.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, cum prin -
do o pe di do de V. Exª de man ter-me ri go ro sa men te no 
ho rá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Antes de
dar mos iní cio à Ordem do Dia, a pe di do do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, que está re di gin do o seu pa -
re cer a res pe i to da Me di da Pro vi só ria nº 103, con ti nu -
a re mos com a lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo,
por ces são do Se na dor João Alber to Sou za. 

V. Exª tem a pa la vra por 20 mi nu tos.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, no Bra sil
des te iní cio de ter ce i ro mi lê nio o en si no su pe ri or con -
ti nua a ser ofe re ci do a uma par ce la mu i to re du zi da da
po pu la ção. Dos jo vens bra si le i ros que es tão na fa i xa
de ida de cor res pon den te a esse ní vel de en si no, não
mais do que 12% o fre qüen tam. 

Nos pa í ses de sen vol vi dos da Eu ro pa Oci den tal, 
essa par ce la che ga a 50%. Po der-se-ia ob je tar – jus ti -
fi ca da men te – que es ses pa í ses apre sen tam uma re -
a li da de to tal men te dis tin ta da nos sa. Mas mes mo o
nos so vi zi nho Peru tem 40% de seus jo vens fre qüen -
tan do cur sos su pe ri o res. Ou tros pa í ses com eco no -
mia me nos pu jan te do que a bra si le i ra, como a Ve ne -
zu e la, o Uru guai e o Pa ra guai, tam bém es tão à nos sa
fren te nes se que si to. 

O es cas so aces so dos jo vens bra si le i ros ao en -
si no su pe ri or con fi gu ra um pro ble ma mu i to sé rio, ten -
do-se em con ta que a edu ca ção re pre sen ta, an tes de
tudo, um ins tru men to de pro mo ção da ci da da nia, con -
sis tin do tam bém em fer ra men ta fun da men tal para o
de sen vol vi men to e a in ser ção com pe ti ti va de qual -
quer na ção no mun do. 

As fa mí li as que au fe rem ren da de até três sa lá ri -
os mí ni mos por mês re pre sen tam 40% de nos sa po -
pu la ção, mas res pon dem por ape nas 5% das ma trí -
cu las no en si no su pe ri or, uma par ti ci pa ção oito ve zes
me nor. 

No ou tro pólo, as fa mí li as com ren da en tre 20 e
50 sa lá ri os mí ni mos men sa is cons ti tu em ape nas 7%
da po pu la ção, mas ocu pam 27% das va gas no en si no 
su pe ri or, uma par ti ci pa ção qua tro ve zes ma i or. 
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Esses nú me ros de mons tram, de ma ne i ra in con -
tes tá vel, que, hoje, no Bra sil, há qua tro ve zes mais ri -
cos na uni ver si da de. Na mes ma com pa ra ção, há oito
ve zes me nos po bres. 

Os da dos re ve lam ain da que, di fe ren te men te do
que ocor reu com o en si no fun da men tal e mé dio, o au -
men to do nú me ro de va gas nas uni ver si da des ob ser -
va do nos úl ti mos anos não re pre sen tou uma me nor
eli ti za ção des se ní vel de en si no. 

Com efe i to, os anos 90 fo ram mar ca dos por
avan ços sig ni fi ca ti vos no que diz res pe i to à uni ver sa li -
za ção do en si no fun da men tal e mé dio no Bra sil. No
iní cio da dé ca da, os fi lhos das fa mí li as mais ri cas,
com ida de en tre 7 e 14 anos (fa i xa etá ria cor res pon -
den te ao en si no fun da men tal) ti nham um ní vel de es -
co la ri za ção 23% su pe ri or ao dos fi lhos de fa mí li as po -
bres. No fim des se pe río do, a di fe ren ça ha via ca í do
dras ti ca men te para 7%.

Entre os jo vens de 15 a 17 anos (fa i xa etá ria cor -
res pon den te ao en si no mé dio), a de si gual da de tam -
bém foi bas tan te re du zi da, em bo ra con ti nue ex pres si -
va: a dis pa ri da de de es co la ri za ção en tre ri cos e po -
bres caiu de 41% para 26%.

Já no en si no su pe ri or essa evo lu ção não se re -
pe tiu. Ao con trá rio, o so nho do bra si le i ro da ca ma da
mais po bre da po pu la ção de che gar à uni ver si da de
con ti nu a va tão dis tan te no fi nal da dé ca da de 90
quan to era no iní cio dela. Embo ra o pe río do te nha
sido mar ca do por uma ex pan são con si de rá vel da
ofer ta de va gas, isso não ga ran tiu o au men to da par ti -
ci pa ção dos 50% mais po bres da po pu la ção nem a di -
mi nu i ção da par ti ci pa ção dos 10% mais ri cos.

Da dos ta bu la dos com base nas Pes qui sas Na ci -
o na is por Amos tra de Do mi cí lio do IBGE mos tram que 
ocor reu até uma pe que na ten dên cia de eli ti za ção do
en si no su pe ri or. Em 1992, os es tu dan tes que per ten -
ci am ao ex tra to dos 10% mais ri cos da po pu la ção re -
pre sen ta vam 45,6% do nú me ro de alu nos ma tri cu la -
dos no en si no su pe ri or. Em 1999, essa por cen ta gem
au men tou para 48%. Já a pre sen ça dos 50% mais po -
bres nes se ní vel de en si no di mi nu iu du ran te esse pe -
río do. Em 1992, eles re pre sen ta vam 8,5%. Em 1999,
eram 6,9%. 

Qu an do se ava lia a pre sen ça dos 20% mais ri -
cos e dos 20% mais po bres, a eli ti za ção fica ain da
mais evi den te. Os 20% mais ri cos au men ta ram sua
par ti ci pa ção de 67,1% para 70,7%; os 20% mais po -
bres ca í ram de 1,3% para 0,9%.

Esse agra va men to da eli ti za ção acon te ceu no
mes mo pe río do em que o nú me ro de es tu dan tes no
ní vel su pe ri or teve au men to de mais de 76%, pas san -

do de 1,433 mi lhão para 2,525 mi lhões. Ou seja, ape -
sar da ex pan são des se ní vel de en si no, a com po si ção 
so ci al do cor po de alu nos de nos sas uni ver si da des
não se di ver si fi cou.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na do ra Iris de Ara ú jo, quem co nhe ce V. Exª e
acom pa nha a sua vida, o seu tra ba lho, prin ci pal men te 
na área so ci al, no Esta do de Go iás e no Bra sil, di fun -
din do as suas idéi as de au xí lio e de apo io aos me nos
fa vo re ci dos não es tra nha o pro nun ci a men to que V.
Exª faz hoje. V. Exª ex põe ao Con gres so Na ci o nal e ao 
Bra sil um di ag nós ti co que nos de i xa ru bo ri za dos, co -
ra dos, di an te da tris te re a li da de do en si no su pe ri or.
Os nú me ros que V. Exª apre sen ta de mons tram que
nós, bra si le i ros, te mos que de di car no va men te tal vez
um ano in te i ro ao es tu do da edu ca ção no Bra sil. Re -
cor do-me que o Se na dor João Cal mon, do meu Esta -
do, foi o gran de ba ta lha dor da edu ca ção bra si le i ra e,
numa cer ta épo ca da vida, cri ou a Dé ca da da Edu ca -
ção. Dali saiu a Emen da Cal mon, es ta be le cen do a
obri ga to ri e da de de re cur sos di ri gi dos para a edu ca -
ção, tan to pela União como pe los Esta dos e pe los
Mu ni cí pi os. Mas, ao olhar esse qua dro, ve mos que
essa mon ta nha de re cur sos não mu dou mu i to. V. Exª
mos tra bem que, se no en si no mé dio ti ve mos, nos úl -
ti mos anos, um con si de rá vel pro gres so, na ver da de,
no en si no su pe ri or, o au men to in crí vel do nú me ro de
va gas  –  um mi lhão e cem mil va gas a mais  –  não
ser viu para aten der àque la po pu la ção tal vez a mais
ne ces si ta da de en si no su pe ri or. Sa be mos que o úni co 
ins tru men to que dis tri bui ren da efe ti va men te é a edu -
ca ção. Mas há uma tra gé dia ain da mais gra ve, a que
cer ta men te V. Exª vai se re fe rir, qual seja, a má dis tri -
bu i ção das uni ver si da des pú bli cas. Fi quei sa ben do,
es tar re ci do, mas um pou co fe liz tam bém, que Mi nas
Ge ra is tem onze uni ver si da des fe de ra is, en quan to o
meu Esta do tem ape nas uma uni ver si da de fe de ral, e
ain da pe que na, que não aten de às ne ces si da des do
Espí ri to San to. Há uma ou tra tra gé dia: V. Exª sabe
que a ca ma da dos mais ri cos, à qual V. Exª se re fe re,
é aque la que pode fre qüen tar os cur si nhos, que tem
um am bi en te apro pri a do em casa para es tu dar. Esses 
vão para a uni ver si da de pú bli ca es tu dar de gra ça.
Essa é a nata, a eli te eco nô mi ca e in te lec tu al bra si le i -
ra. Veja V. Exª que os que têm a chan ce de in gres sar
na uni ver si da de vão para as uni ver si da des par ti cu la -
res, e os pais des ses alu nos, Se na do ra Iris de Ara ú jo
– V. Exª o sabe –, so frem com a si tu a ção, ar ran cam
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re cur sos de que às ve zes nem dis põem para pa gar as 
men sa li da des. Atrás dis so, há uma ou tra tra gé dia: as
uni ver si da des es tão sem pre lo ca li za das nas ca pi ta is.
Os jo vens do in te ri or, das nos sas pe que nas ci da des – 
e não me re fi ro às vi las, por que es tas es tão fora do
mapa –, não têm chan ce. Isso ocor re por que, nor mal -
men te, a fa mí lia – e V. Exª já o men ci o nou – que ga -
nha até três sa lá ri os mí ni mos não pode cus te ar o fi lho 
na ci da de. Assim, ele não tem chan ce de in gres sar
em uma uni ver si da de. O di ag nós ti co de V. Exª de ve ria 
ser lido to dos os dias nes ta Casa, para que nos cons -
ci en ti zás se mos do que te mos que fa zer pela Edu ca -
ção. De ve ria ser como uma epís to la, que é lida nas
mis sas e tam bém nos tem plos evan gé li cos aos do -
min gos, como um evan ge lho, a cha mar e a des per tar
a aten ção dos bra si le i ros. Cum pri men to V. Exª pelo
gri to que dá, pela ad ver tên cia que faz à cons ciên cia
de to dos os bra si le i ros so bre esse pro ble ma tão gra ve 
que exis te no País. Pa ra béns a V. Exª!

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço ao no bre Se na dor Ger son Ca ma ta o apar -
te, que, cer ta men te en ri que ce, in clu si ve com ou tros
da dos e ob ser va ções, o pro nun ci a men to que faço.

Devo di zer, Se na dor Ger son Ca ma ta, que esse
ru bor a que V. Exª se re fe riu, no iní cio das suas pa la -
vras, é que me le vou a pes qui sar e a fa zer este pro -
nun ci a men to. Esse ru bor tem que sair da nos sa face
sim ples men te, em de ter mi na dos mo men tos de aler -
ta. Tal vez seja por ca u sa de pro nun ci a men tos como
este, de ob ser va ções como as de V. Exª, que ele aflo -
re no nos so ros to. É um ru bor que deve avan çar mu i to
mais. Ele deve fa zer par te do con te ú do, como dis se V.
Exª, dos nos sos pen sa men tos diá ri os, por que só te -
re mos chan ce nes te País a par tir da edu ca ção, a par -
tir do mo men to em que essa ju ven tu de, que está re le -
ga da a uma si tu a ção de di fi cul da de – como dis se V.
Exª, e tam bém o sei – ti ver a opor tu ni da de de exer cer
sua ple na ci da da nia por meio do es tu do.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, a ex tre -
ma fra gi li da de do nos so en si no pú bli co fun da men tal e 
mé dio faz com que as clas ses so ci a is se jam “pe ne i ra -
das” e que os mais po bres es te jam ex tra or di na ri a -
men te pou co re pre sen ta dos no ní vel su pe ri or.

Não se pode co lo car toda a cul pa por essa si tu a -
ção no sis te ma su pe ri or de en si no. Na ver da de, ele,
ba si ca men te, “her da” a ini qüi da de dos ní ve is mais ba -
i xos de edu ca ção. O di le ma é que o me lhor en si no bá -
si co está na rede pri va da, onde só es tu da quem pode
pa gar. Enquan to isso, o me lhor en si no su pe ri or é o
pú bli co, e, para se che gar a ele, faz-se ne ces sá ria a
boa for ma ção ofe re ci da pelo en si no bá si co pri va do.

Ou seja, em to dos os ní ve is, quem não pode pa gar
fica ex clu í do do me lhor en si no.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – V. Exª me per mi -
te um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Eu gos ta ria de
me con gra tu lar com V. Exª pelo seu pro nun ci a men to,
que con si de ro mu i to im por tan te e in te res san te, prin ci -
pal men te no que diz res pe i to a es sas in for ma ções da -
das por V. Exª so bre a ques tão da eli ti za ção do en si no 
su pe ri or. Na re a li da de, os nos sos alu nos que ter mi -
nam o en si no mé dio – e é cres cen te esse nú me ro –
têm duas op ções: a es co la su pe ri or pú bli ca ou a es co -
la su pe ri or pri va da. Na es co la su pe ri or pú bli ca, en -
tram exa ta men te aque les que vi e ram da es co la mé -
dia pri va da, que têm um ma i or ní vel de ren da e que,
por tan to, con se guem se pre pa rar me lhor, ocu pan do
es sas va gas gra tu i tas nes sas uni ver si da des. São os
fi lhos dos Se na do res, dos Mi nis tros, dos De pu ta dos,
dos em pre sá ri os, etc. Enquan to isso, as pes so as de
clas se mais ba i xa não con se guem en trar, por exem -
plo, na UnB, vão para as es co las pri va das e tam bém
não po dem pa gar. Por isso, co me çam o cur so, mas,
de po is, de sis tem. Às ve zes, não têm nem re cur sos
para fa zer o ves ti bu lar. Pen so que é hora de ve ri fi car -
mos o pa pel das nos sas uni ver si da des pú bli cas, o pa -
pel que elas de vem ter para, de cer ta ma ne i ra, aten -
der a essa par ce la mais po bre da nos sa po pu la ção
que con clui o en si no mé dio. V. Exª de nun ci ou um fato
mu i to im por tan te, mas, in fe liz men te, cre io que isso
vai con ti nu ar. Não há ne nhum si nal de que a eli ti za ção 
da uni ver si da de vai aca bar. Pelo con trá rio, ela está
cres cen do no se tor pri va do, e o en si no su pe ri or pú bli -
co está cada vez mais di ri gi do às pes so as de clas se
mais alta. Já há di ver sos pro je tos apro va dos, con ten -
do pro pos tas va ri a das, como a di vi são de me ta de das 
va gas, des ti nan do, por exem plo, uma cota aos
afro-des cen den tes. Jul go ne ces sá rio que en con tre -
mos uma for ma de se abri rem as uni ver si da des pú bli -
cas, por que, se de pen der de las, nada vai acon te cer.
Por isso, pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to que
faz nes ta tar de, prin ci pal men te pe los da dos es ta tís ti -
cos que nos trou xe aqui.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço o apar te de V. Exª.

Ao fi nal do meu pro nun ci a men to, apre sen to
uma pro pos ta, en tre ou tras já exis ten tes que es tão
tra mi tan do aqui, que per mi te o aces so dos alu nos de
ba i xa ren da à uni ver si da de.
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Le van ta men to re a li za do pelo MEC, em 1996,
con fir ma am pla men te essa cons ta ta ção. Se gun do
esse es tu do, 74,7% dos ins cri tos nos ves ti bu la res das 
uni ver si da des es ta ta is são alu nos da rede pú bli ca,
en quan to que os 25,3% res tan tes vêm da rede pri va -
da de en si no mé dio. Já quan do se ob ser vam as lis ta -
gens dos apro va dos nes ses ves ti bu la res, ve ri fi ca-se
que 55% dos apro va dos são ori un dos das es co las de
en si no pri va do e que ape nas 45% saem das es co las
de en si no pú bli co.

Com isso, as chan ces de um alu no da rede pú -
bli ca in gres sar em uma ins ti tu i ção fe de ral de en si no
su pe ri or são de uma em cen to e qua tro. Já as chan -
ces de um alu no da rede pri va da são de uma em
nove. Essa de si gual da de de opor tu ni da des acen -
tua-se dras ti ca men te nos cur sos mais pro cu ra dos,
aque les que pre pa ram para pro fis sões com me lhor
re mu ne ra ção.

Essas dis tor ções no aces so ao en si no su pe ri or
cons ti tu em um per ver so me ca nis mo de re pro du ção
das de si gual da des so ci a is. É bom lem brar que as es -
ta tís ti cas com pro vam que cada ano de es tu do na vida 
de uma pes soa re pre sen ta um acrés ci mo de 16% em
sua ren da. Assim, a ba i xa es co la ri da de fun ci o na
como uma só li da bar re i ra na luta pela con quis ta de
uma me lhor re mu ne ra ção. Como o en si no su pe ri or só 
é aces sí vel aos mais ri cos, cria-se um ne fas to cír cu lo
vi ci o so: os mais po bres não con se guem es tu dar e,
como não con se guem es tu dar, não con se guem sair
da po bre za.

Em face da fla gran te in jus ti ça do qua dro re i nan -
te, al gu mas ini ci a ti vas co me ça ram a ser ar ti cu la das.
A Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB), des de o ano pas sa -
do, dis cu te a pos si bi li da de de ado tar o sis te ma de co -
tas para es tu dan tes ne gros, o que tem ge ra do uma
gran de ce le u ma. A Uni ver si da de do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, em seu úl ti mo ves ti bu lar, re ser vou 50% das
va gas para alu nos de es co las pú bli cas. Des tas, 40%
são re ser va das para ne gros.

To das es sas ini ci a ti vas são al ta men te me ri tó ri as 
e re pre sen tam ine gá vel avan ço no sen ti do de com ba -
ter a dis cri mi na ção e as de si gual da des. Mas, na me -
di da em que ma ni fes to meu apo io a es sas pro pos tas,
de fen do a am pli a ção des sa pers pec ti va.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, gos ta -
ria de co mu ni car a este co len do Ple ná rio que es ta rei
apre sen tan do pro je to des ti nan do 30% das va gas das
ins ti tu i ções pú bli cas de en si no su pe ri or para alu nos
ver da de i ra men te ca ren tes, cuja ren da fa mi li ar seja in -
fe ri or a cin co sa lá ri os mí ni mos.

As ini ci a ti vas já em cur so no mes mo sen ti do,
que an tes men ci o nei, têm sido alvo de du ras crí ti cas

por par te de se to res que de fen dem a con ti nu i da de da
eli ti za ção de nos so en si no su pe ri or. Ale gam, fa la ci o -
sa men te, que a po lí ti ca de co tas con fi gu ra me di da
dis cri mi na tó ria em de tri men to dos bran cos, ou dos
egres sos da es co la pri va da, ou dos can di da tos de
ma i or ren da.

O ar gu men to, SRA.s e Srs Se na do res, é de uma 
de bi li da de fla gran te. Na ver da de, as co tas não ape -
nas são le ga is como já se in cor po ra ram ao co ti di a no
bra si le i ro. Elas be ne fi ci am, por exem plo, os por ta do -
res de de fi ciên ci as – que têm va gas re ser va das nos
con cur sos pú bli cos – e as mu lhe res – a quem são as -
se gu ra das 30% das va gas nas lis tas de can di da tos a
car gos ele ti vos, for mu la das pe los par ti dos po lí ti cos. O 
pró prio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e o Tri bu nal Su pe ri -
or do Tra ba lho de fi ni ram cota de 20% para ne gros na
con tra ta ção de fun ci o ná ri os. Ja ma is se sou be de
qual quer con tes ta ção a es sas po lí ti cas.

Indo mais lon ge, bas ta lem brar que a Cons ti tu i -
ção Fe de ral está re ple ta de dis po si ti vos que de ter mi -
nam a cha ma da “dis cri mi na ção po si ti va”, ou seja,
pro põem um tra ta men to di fe ren ci a do, po rém em prol
da igual da de.

Estão nes se caso os tri bu tos di fe ren ci a dos, a
De fen so ria Pú bli ca, pro te ções di ver sas ao ín dio, à cri -
an ça e ao ado les cen te. Afi nal, iso no mia não quer di -
zer, ne ces sa ri a men te, igual da de de tra ta men to, mas,
sim, igual da de de opor tu ni da des.

A si tu a ção atu al – esta, sim – é al ta men te dis cri -
mi na tó ria. O aces so às ins ti tu i ções pú bli cas de en si no 
su pe ri or não pode con ti nu ar sen do pri vi lé gio dos mais 
ri cos, me ca nis mo de per pe tu a ção e de agra va men to
das de si gual da des so ci a is. O in tu i to de meu pro je to é
in du zir, a mé dio pra zo, uma sig ni fi ca ti va dis tri bu i ção
de ren da, haja vis ta que, com sua apro va ção, te re mos 
a in clu são de mi lha res de jo vens ca ren tes no sis te ma
pú bli co de en si no su pe ri or.

De res to, vale res sal tar que o mé ri to aca dê mi co
como cri té rio cons ti tu ci o nal men te de ter mi na do de
aces so ao en si no su pe ri or fi ca rá in te gral men te pre -
ser va do, pois, den tro dos 30% das va gas que se rão
des ti na das ao seg men to de ba i xa ren da, se rão ad mi -
ti dos aque les que me lhor clas si fi ca ção ob ti ve rem no
exa me ves ti bu lar.

Meu pro je to, tal como as ini ci a ti vas an tes men ci -
o na das, ob je ti va ofe re cer às clas ses mais ba i xas – ao 
fi lho do pe dre i ro, do gari, da ze la do ra – con di ções de
as cen são so ci al si mi la res àque las de que go zam os
fi lhos das clas ses abas ta das. Impor ta as se gu rar um
per cen tu al das va gas nas ins ti tu i ções pú bli cas de en -
si no su pe ri or para os can di da tos que de las re al men te 
pre ci sam. Tra ta-se de ga ran tir uma es pé cie de es pa -
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ço con tin gen ci a do, den tro da pre mis sa de es ti mu lar a
mo bi li da de so ci al, dan do opor tu ni da des àque les que
não po dem pa gar seus es tu dos.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, o que
as es ta tís ti cas evi den ci am, aci ma de qual quer dú vi -
da, é que os fi lhos das ca ma das mé di as e al tas da so -
ci e da de se apro pri am da ma i o ria es ma ga do ra das va -
gas nas ins ti tu i ções pú bli cas de en si no su pe ri or, en -
quan to que ao tra ba lha dor só res tam as fa cul da des
pa gas, onde pode es tu dar à no i te, caso su por te o
cus to das men sa li da des.

É pre ci so in ver ter essa ten dên cia, pois o con jun -
to da so ci e da de bra si le i ra tem mu i to a per der com a
per sis tên cia do atu al qua dro de de si gual da des.

A ex clu são so ci al e eco nô mi ca em que vi vem
vas tos se to res da nos sa po pu la ção é in to le rá vel. Mi -
lhões de bra si le i ros es tão, hoje, pri va dos do di re i to de
com pe tir em igual da de de con di ções em vir tu de da
sua si tu a ção de po bre za ou da cor da sua pele. São
mi lhões de ta len tos e vo ca ções que não te rão opor tu -
ni da de de se de sen vol ver, que não en con tra rão os
me i os ade qua dos de se ex pres sar. A vida eco nô mi ca, 
so ci al e cul tu ral do País per ma ne ce atro fi a da na me -
di da em que par te sig ni fi ca ti va de sua po pu la ção não
tem chan ce de de sen vol ver ple na men te as suas po -
ten ci a li da des.

Estou con vic ta de que o pro je to que es ta rei
apre sen tan do à ele va da con si de ra ção de meus Pa res 
nos pró xi mos dias, cri an do co tas nas uni ver si da des
pú bli cas para es tu dan tes de ba i xa ren da, con tri bu i rá
para re du zir a de si gual da de so ci al no Bra sil.

Con to, por tan to, com o apo io das ilus tres SRA.s. 
Se na do ras e dos ilus tres Srs. Se na do res para o seu
aper fe i ço a men to e a sua apro va ção.

Era o que ti nha a di zer. Agra de ço à Mesa pela
opor tu ni da de.

Du ran te o dis cur so da Srª Iris de Ara ú -
jo, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i xa a 
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si -
den te.

 O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Mesa de se ja co mu ni car ao Ple ná rio que, em
fun ção do pe di do do Re la tor, Se na dor Ante ro Paes de 
Bar ros, e tam bém de to das as Li de ran ças, na bus ca
de um acor do para a vo ta ção, que está pro lon gan do o 
tem po des ti na do aos ora do res até o mo men to em que 
o Re la tor es ti ver pron to para apre sen tar à Casa o seu
re la tó rio e pos sa mos pas sar às vo ta ções.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção de 
li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son 
Pe res, como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter -
mos do art. 14, II, a, do Re gi men to Inter no.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
SRA.s e Srs. Se na do res, eu e meus com pa nhe i ros de 
Par ti do fi ca mos es tar re ci dos com o de po i men to pres -
ta do on tem, na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
do Se na do, pelo De le ga do José Fran cis co de Cas ti -
lho Neto.

Sr. Pre si den te, aque le de po i men to não foi uma
de cla ra ção fe i ta por um po li ci al qual quer a um jor nal,
mas o tes te mu nho pres ta do por um po li ci al que co -
man da uma in ves ti ga ção há mu i tos me ses, con fir -
man do que cer ca de U$30 bi lhões fo ram de po si ta dos
no Ba nes ta do, na agên cia de Nova Ior que, por in ter -
mé dio das con tas CC-5, pro du to de ope ra ções ilí ci tas
en vol ven do em pre sá ri os e po lí ti cos bra si le i ros – al -
guns, se gun do o de le ga do, de re no me. S. Sª dis se,
tex tu al men te: “Qu an do es ses no mes vi e rem a pú bli -
co, e se fo rem con de na dos, ha ve rá uma lim pe za na
po lí ti ca na ci o nal”.

Em qual quer ou tro país, esse de po i men to te ria
pro vo ca do um ter re mo to po lí ti co, uma cri se, e, no re -
gi me par la men ta ris ta, tal vez até voto de des con fi an ça 
ao go ver no. Aqui, está pas san do como se fos se uma
co i sa ba nal. Nem os me i os de co mu ni ca ção, nem o
Con gres so, nem o Go ver no es tão dan do a aten ção
de vi da a esse es cân da lo, um dos ma i o res, tal vez, da
Re pú bli ca, se os fa tos de nun ci a dos fo rem ver da de i -
ros.

E o de le ga do está sen do pres ti gi a do? Não. La -
men ta vel men te, em maio do ano pas sa do, ain da no
go ver no an te ri or, foi afas ta do, se gun do S. Sª, inex pli -
ca vel men te. Vol tou ao Bra sil. Em mar ço, nes te Go ver -
no, con se guiu re tor nar a Nova Ior que, pe diu pror ro ga -
ção de pra zo para lá fi car e con clu ir a in ves ti ga ção.
Não foi aten di do. Re tor nou ao Bra sil e, há mu i tos dias
ou se ma nas não con se gue fa lar com o seu che fe ime -
di a to.

Um pe di do de cri a ção de CPI, para apu rar os fa -
tos aqui no Con gres so, de i xou de ser apre sen ta do,
não sei exa ta men te o mo ti vo. Caso meu nome es te ja
lá – deve es tar –, vou pe dir à pri me i ra sig na tá ria, Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, que con ver se com os subs cri to -
res do pe di do, por que ele per ten ce a to dos nós. Estra -
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nha mos que, mes mo com o nú me ro re gi men tal mí ni -
mo, o re que ri men to não te nha sido apre sen ta do.
Sabe-se lá exa ta men te por quê.

Cer to é, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do -
res, que este fato es can da lo so não pode con ti nu ar ig -
no ra do pelo Se na do. Se re al men te a Se na do ra não
apre sen tar pe di do de for ma ção de CPI, vou ten tar
con vo car o Mi nis tro da Jus ti ça, ao qual está vin cu la da 
a Po lí cia Fe de ral;  Mi nis tro da Fa zen da, sua li ga ção
com a re ce i ta e o Ban co Cen tral, para tra zê-los para
um de ba te, a fim de pro vo car a im pren sa, por que isto
não pode con ti nu ar as sim. Não po de mos con ti nu ar
ban can do aves tru zes, fin gin do que o fato não exis te e
não é gra ve. Não é só gra ve, é gra vís si mo! A so ci e da -
de bra si le i ra pre ci sa de uma res pos ta. Se esta res -
pos ta não for dada, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se -
na do res, e se fi car com pro va do, aos olhos da opi nião
pú bli ca, da qui a al gu mas se ma nas ou me ses, que re -
al men te não hou ve von ta de e de ter mi na ção para
apu rar es ses fa tos, por con ve niên cia po lí ti ca ou por
medo, Sr. Pre si den te, será a des mo ra li za ção da clas -
se po lí ti ca bra si le i ra. E o Go ver no não vai sair imu ne
dis so. Se trans pa re cer que o Go ver no está co ni ven te
e to le ran te com isso... Que não pen se que, em nome
da go ver na bi li da de e da apro va ção das re for mas... Se 
pa re cer ou fi car evi den ci a do aos olhos da so ci e da de
que o go ver no está aban do nan do seus com pro mis -
sos éti cos, não pen se que isso não o aba la rá pro fun -
da men te. Um go ver no que não ti ves se esse com pro -
mis so an tes da ele i ção tal vez não so fres se nada, mas 
não é o caso des te go ver no pre si di do por Luiz Iná cio
Lula da Sil va. 

Espe ro que, prin ci pal men te os par ti dos go ver -
nis tas, me di tem so bre o as sun to. Esse fato é gra vís si -
mo e não pode fi car como está, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou -
ri nho, do Par ti do da Fren te Li be ral do Esta do da Ba -
hia, por vin te mi nu tos.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, SRA.s e Srs. Se na do res, as sis -
ti mos hoje a um gran de pro ces so de trans for ma ções
no ce ná rio in ter na ci o nal.

E o Bra sil, por sua eco no mia, di men são ter ri to ri -
al e po pu la ção, é um país re pre sen ta ti vo na co mu ni -
da de das na ções, com po ten ci a li da des, e que an se ia
de sem pe nhar um pa pel mais ati vo no mun do glo ba li -
za do, so bre tu do pelo im pe ra ti vo de ge rar cres ci men to 
e ri que za para aten der às ne ces si da des de de sen vol -
vi men to só cio-eco nô mi co de seu povo.

Bas ta ve ri fi car mos o cons tan te in te res se de -
mons tra do por gran des na ções em es ta be le cer re la -
ções co mer ci a is com nos so País. A im por tân cia dada
pe los nor te-ame ri ca nos na con so li da ção da Área de
Li vre Co mér cio das Amé ri cas, Alca, para sen tir essa
re a li da de.

Na pró xi ma se ma na, che ga ao Bra sil o Re pre -
sen tan te Co mer ci al dos Esta dos Uni dos, Ro bert Zo -
el lick, que, ao con trá rio do que tem sido pro pa la do,
pos sui sta tus de Mi nis tro na que le país. O pro pó si to
de sua vi si ta é avan çar nas ne go ci a ções em tor no da
Alca, na ten ta ti va, im pro vá vel, cer ta men te, de sal var
o pra zo de ja ne i ro de 2005 para sua im ple men ta ção.

Após a apre sen ta ção, em fe ve re i ro pas sa do, da
pri me i ra pro pos ta ame ri ca na para a Alca, que re ti rou
das ne go ci a ções bar re i ras não-ta ri fá ri as e co lo cou os 
pro du tos bra si le i ros no “fi nal da fila” da re du ção de ta -
ri fas ame ri ca nas, fi cou evi den te o des con ten ta men to
da di plo ma cia na ci o nal. É fun da men tal co lo car o Bra -
sil em uma po si ção com pa tí vel com sua gran de za.

No en tan to, o País ain da en fren ta pro ble mas
que im pe dem o de sen vol vi men to com ple to de suas
ca pa ci da des. Estou-me re fe rin do a um qua dro de de -
fi ciên ci as ma cro e co nô mi cas de to dos co nhe ci do,
mas que nun ca é de ma is re pe tir.

Eles são: a ame a ça ain da pre sen te da in fla ção;
os ju ros ir ri tan te men te ele va dos; a ins tá vel flu tu a ção
da taxa de câm bio; a vo la ti li da de dos flu xos de ca pi tal; 
o va lor ele va do do dé fi cit em con ta cor ren te; e o in su fi -
ci en te cres ci men to das ex por ta ções. To dos es ses
ele men tos que con for mam a di nâ mi ca do cha ma do
ris co Bra sil.

Não pre ten do alon gar-me em da dos téc ni cos
so bre essa ques tão. Mas, cre io ser im por tan te ter
sem pre pre sen te al guns nú me ros que re fle tem o por -
quê do qua dro de ins ta bi li da de ma cro e co nô mi ca do
País, se gun do os da dos ofi ci a is do Ban co Cen tral. 

Em pri me i ro lu gar, a taxa de ju ros, ao fi nal do
quin to mês do novo Go ver no, per ma ne ce alta, no pa -
ta mar de 26,5%, algo que tem pre o cu pa do os prin ci -
pa is se to res pro du ti vos na ci o na is, como, aliás, bem
tem sa li en ta do fre qüen te men te o Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca José Alen car.

O se gun do pon to: a re la ção da dí vi da pú bli -
ca/PIB se man tém bas tan te des fa vo rá vel em tor no de
55% ao lon go des te ano. Devo res sal tar que esta re la -
ção era de cer ca de 32% no iní cio de 1994 e, por tan -
to, evo lu iu ne ga ti va men te de for ma con si de rá vel.

O ter ce i ro pon to: no se tor ex ter no da eco no mia,
os nú me ros tam bém não são ani ma do res, ape sar do
sal do da Ba lan ça Co mer ci al dar si na is de me lho ra em 
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fun ção da des va lo ri za ção do Real, com su pe rá vit de
cer ca de US$13 bi lhões em 2002. 

A tra je tó ria des tes úl ti mos anos foi ex tre ma men -
te da no sa para as con tas na ci o na is, acu mu lan do de
1995 a 2000 um dé fi cit de mais de US$24 bi lhões. 

No sal do das tran sa ções cor ren tes os nú me ros
são ain da pi o res, vis to que o ano de 2002 en cer rou
com um dé fi cit de US$7,7 bi lhões, acu mu lan do des de 
1994 um pre ju í zo para o País de mais de US$188 bi -
lhões. 

Estes re sul ta dos são em gran de par te ca u sa dos 
pelo sal do do vo lu me de ex por ta ções em re la ção às
im por ta ções que, de me a dos da dé ca da pas sa da até
o ano 2000, se man te ve sem pre de fi ci tá ria. 

Obser vem, SRA.s e Srs. Se na do res que, se
ana li sar mos a re la ção ex por ta ções/dí vi da ex ter na
bru ta, cons ta ta-se uma que da na par ti ci pa ção das ex -
por ta ções que, em 1994, re pre sen ta vam qua se 30%
da dí vi da ex ter na bru ta do País e che ga ram a me nos
de 20% em 1999. Com a va lo ri za ção do dó lar, este
nú me ro equi va le a 28,6%, o que ain da é mu i to pou co
se con si de rar mos as ex por ta ções como um fa tor con -
si de rá vel para o fi nan ci a men to da dí vi da. 

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, que
con clu são che ga mos após a ve ri fi ca ção de tal qua -
dro?

Con clui-se que é fun da men tal au men tar a par ti -
ci pa ção do se tor ex ter no na eco no mia bra si le i ra como 
for ma ime di a ta de me lho rar mos todo o qua dro na ci o -
nal na ge ra ção de em pre go e ren da, re cu pe ran do a
cre di bi li da de e au men tan do a in ser ção do País no ce -
ná rio in ter na ci o nal. 

O Mi nis tro do De sen vol vi men to, da Indús tria e do 
Co mér cio Exte ri or, Luiz Fer nan do Fur lan, em re cen te
vi si ta ao Se na do Fe de ral, pre viu um cres ci men to de
10% nas ex por ta ções bra si le i ras em 2003, com a pos -
si bi li da de de, ao man ter essa ten dên cia de cres ci men -
to, ge rar até 4 mi lhões de em pre gos em 4 anos. Tor ça -
mos para que es sas pro je ções se jam re a li zá ve is!

Sou um oti mis ta e acre di to no meu País. E es tou 
se gu ro de que o ca mi nho de ma i or in ser ção do Bra sil
na eco no mia in ter na ci o nal é o úni co para de be lar as
ma ze las que com pro me tem o fu tu ro de nos sas ge ra -
ções. No en tan to, sou prag má ti co. E não se deve per -
der de vis ta as com ple xi da des do qua dro in ter na ci o -
nal, so bre tu do para um País que pre ci sa cres cer, e
mu i to, e que de tém ape nas 1% dos flu xos do co mér -
cio mun di al.

O con tex to in ter na ci o nal é, pois, o pal co onde
se rão tra ça dos os des ti nos de cres ci men to dos pa í -
ses em de sen vol vi men to. E não foi por me nos que,

nas úl ti mas dé ca das, as sis ti mos à con for ma ção de
blo cos eco nô mi cos em to das as par tes do pla ne ta.
Com a es pe ci a li za ção e a so fis ti ca ção das prá ti cas
co mer ci a is no con tex to da nova di vi são in ter na ci o nal
do tra ba lho, os pa í ses bus ca ram, na as so ci a ção com
par ce i ros, o ca mi nho para me lhor apa re lha rem-se na
luta por es pa ços co mer ci a is.

O Bra sil não fi cou atrás. Ante vis to pelo en tão
Pre si den te da Re pú bli ca e atu al Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal, Se na dor José Sar ney, quan do das
tra ta ti vas de in te gra ção bi la te ral com a Argen ti na e
ape sar de to das as di fi cul da des ine ren tes à cons tru -
ção de um es for ço adu a ne i ro en tre pa í ses de eco no -
mia as si mé tri ca e ins tá vel, em um qua dro in ter na ci o -
nal de su ces si vas cri ses eco nô mi cas, o Mer co sul
deve ser con si de ra do a mais im por tan te ini ci a ti va po -
lí ti ca es tra té gi ca da di plo ma cia bra si le i ra em mu i tos
anos.

Essa foi a nos sa res pos ta, tí mi da tal vez, po rém
a fac tí vel di an te das pos si bi li da des re a is, em um mun -
do que tes te mu nhou o for ta le ci men to da União Eu ro -
péia, o sur gi men to do Naf ta em tor no dos Esta dos
Uni dos, para ater-me tão-so men te aos dois gran des
blo cos sob os as pec tos de den si da de po lí ti ca, eco nô -
mi ca e co mer ci al.

Sou par ti dá rio da cren ça de fen di da pela di plo -
ma cia bra si le i ra no pro ces so de de ci sões mul ti la te ra -
is no con cer to in ter na ci o nal. As so lu ções para o fu tu ro 
da hu ma ni da de re pou sam em uma or dem in ter na ci o -
nal mais jus ta e re pre sen ta ti va. Seja no as pec to po lí ti -
co, com o for ta le ci men to da Orga ni za ção das Na ções
Uni das e a de mo cra ti za ção de seu Con se lho de Se -
gu ran ça, seja no as pec to eco nô mi co, com a con so li -
da ção da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

O con tex to mun di al e as su ces si vas di fi cul da des 
en con tra das pela ONU e pela OMC não po dem ser
mo ti vo para que de i xe mos de in sis tir na con so li da ção
des ses fo ros para a cons tru ção de uma or dem mais
equâ ni me e que aco lha as pos tu la ções dos pa í ses
em de sen vol vi men to. Espe ci al men te em um mo men -
to em que o pro ces so de uni po la ri za ção mun di al pode 
re per cu tir so bre ma ne i ra para au men tar as as si me tri -
as da co mu ni da de in ter na ci o nal.

Con tu do, re tor nan do ao Mer co sul, que vive uma 
cri se sem pre ce den tes des de a sua cons ti tu i ção, de -
ve mos con ti nu ar per se ve ran do pela sua re vi ta li za ção
como pro je to de re le vân cia po lí ti co-es tra té gi ca para o 
for ta le ci men to da in te gra ção re gi o nal e que afe ta não
so men te as eco no mi as do sul do País – os Esta dos
do Rio Gran de do Sul, Pa ra ná e San ta Ca ta ri na –, já
que seu raio de ação, de in te gra ção de ve rá atin gir o
Nor des te, o Cen tro-Oes te e o Nor te tam bém. Esse é
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um pro je to na ci o nal que pre ci sa ser mu i to bem cu i da -
do. Ape sar das di fi cul da des de seus qua tro mem bros,
es ta rei sem pre aqui, do Se na do, dan do todo o apo io
aos es for ços de cla ra dos da di plo ma cia bra si le i ra de
dar con sis tên cia ao pro ces so de in te gra ção.

No en tan to, à luz da ex pe riên cia do Chi le e do
Mé xi co, por exem plo, de bus ca rem a as si na tu ra de
acor dos de li vre co mér cio com gama va ri a da de par -
ce i ros, de fen do um es for ço pri o ri tá rio de am pli ar as
fren tes de ne go ci a ções co mer ci a is. Tal vez nos te nha -
mos li mi ta do em de ma sia na cons tru ção do Mer co sul
e nas de li ca das tra ta ti vas de con for ma ção da Alca.
Mas de ve mos in sis tir na cons tru ção de vias de co -
mer ci a li za ção com ou tros blo cos e pa í ses.

Por exem plo, a in ser ção do Mé xi co no Naf ta não
im pe diu aque le país de ce le brar en ten di men tos com
ou tros par ce i ros co mer ci a is. As pró pri as di fi cul da des
de cor ren tes do acor do de li vre co mér cio com o Ca na -
dá e os Esta dos Uni dos, hoje ob je to até de dis cus são
por par te de se to res im por tan tes da so ci e da de me xi -
ca na, in clu in do o Go ver no e a opo si ção, in di cam a ne -
ces si da de de se rem bus ca das opor tu ni da des em ou -
tros mer ca dos.

A ques tão co mer ci al é um tema vas tís si mo, pra -
ti ca men te ines go tá vel, se for mos tra tá-la de ma ne i ra
não per func tó ria, e de man da ria vá ri as in ter ven ções
para a sua aná li se ade qua da e pon de ra da. Mas a ve -
lo ci da de das trans for ma ções é ta ma nha que es tou
pro fun da men te pre o cu pa do com even tu al pro ces so
de dis tan ci a men to do Bra sil do eixo in ter na ci o nal de
de ci sões, uma vez que es tou con ven ci do que gran de
par te das so lu ções de nos sos pro ble mas pres su põe o 
equa ci o na men to de nos sa ca pa ci da de de atu a ção no 
se tor ex ter no.

Este é um mo men to em que pre ci sa mos ter fir -
me za e res pon sa bi li da de para ade quar nos sas pos si -
bi li da des ao re a lis mo do ce ná rio in ter na ci o nal. Acre -
di to no nos so Bra sil, e o in te res se na ci o nal está aci ma 
de qual quer pres su pos to. Este deve ser o pos tu la do
do ne go ci a dor bra si le i ro em qual quer ins tân cia de ne -
go ci a ção. E por co nhe cer o Ita ma raty é que es tou se -
gu ro de que as ne go ci a ções para a for ma ção da Alca
con ti nu a rão a ser pa u ta das pela de fe sa dos in te res -
ses na ci o na is.

To da via, não po de mos ser nem ide o ló gi cos,
nem ro mân ti cos ou in gê nu os. O fu tu ro da par ti ci pa -
ção do Bra sil no mer ca do in ter na ci o nal de pen de,
obri ga to ri a men te, de nos sa ca pa ci da de de ser mos
com pe ti ti vos e efi ci en tes no pro ces so pro du ti vo, tal
como so mos hoje, por exem plo, na pro du ção agrí co la
e em al guns se to res de alto va lor agre ga do, como a
fa bri ca ção de aviões.

Não se tra ta de uma ta re fa fá cil, e vai re que rer
de no do e com pe tên cia dos nos sos agen tes po lí ti cos
e em pre sa ri a is. Em mu i tos ca sos, so mos efi ci en tes
em se to res ma cu la dos pelo pro te ci o nis mo eu ro peu e
nor te-ame ri ca no, re fle ti do em sub sí di os que com pen -
sam even tu al ine fi ciên cia pro du ti va. E, de sa ni ma do,
as sis ti ao fra cas so ini ci al do en ten di men to dos tra ba -
lhos da Ro da da Doha, da OMC, para a li be ra li za ção
do co mér cio agrí co la e o aces so dos pa í ses em de -
sen vol vi men to aos mer ca dos pro te gi dos dos Esta dos 
Uni dos e Eu ro pa.

Con tu do, não po de mos ace i tar pas si va men te o
pa ra do xo de ser mos ali ja dos dos ma i o res mer ca dos
quan do so mos mais com pe ti ti vos. E é esta que deve
ser a nos sa po si ção ne go ci a do ra na Alca e com a
União Eu ro péia; e na bus ca va ri a da de ou tros par ce i -
ros para nos sos pro du tos. Acor dos in ter na ci o na is de -
vem ba se ar-se em pres su pos tos mí ni mos de en ten di -
men to en tre as par tes. De ve mos evi tar a ide o lo gi za -
ção dos de ba tes, po rém sem per der de vis ta o in te -
res se na ci o nal.

Acor dos co mer ci a is re gi o na is in ter na ci o na is,
por ve zes, exi gem a ces são de es pa ços para aten der
às po si ções das par tes que con tra tam. Mas não po -
dem ser ob je to pura e sim ples men te de pres são as si -
mé tri ca de uma par te. Isso não po de mos ace i tar. De -
ve mos, pois, par tir para ne go ci ar, re pi to, com fir me za
e res pon sa bi li da de, com a ma i or gama pos sí vel de
par ce i ros. E não será com ple bis ci tos ou si mi la res
que avan ça re mos com prag ma tis mo na bus ca por
uma me lhor par ti ci pa ção do País em tais acor dos.

So men te os se to res com pe ti ti vos e mais ca pa ci -
ta dos da eco no mia na ci o nal se rão ca pa zes de en -
fren tar o cada vez mais li ti gan te con tex to co mer ci al in -
ter na ci o nal. Não há sa í da. Rom per ne go ci a ções não
nos le va rá a nada. Te mos pro ble mas a re sol ver e de fi -
ciên ci as a su pe rar. Mas não po de mos, por isso, ab di -
car do di re i to de de fen der nos sas pos tu la ções, sob
pena de com pro me ter mos o tão ne ces sá rio de sen vol -
vi men to na ci o nal. Pelo con trá rio, só pelo for ta le ci -
men to de nos sa po si ção ne go ci a do ra é que po de re -
mos con se guir ma i o res es pa ços no mer ca do in ter na -
ci o nal. Não será fá cil, mas cre io que de ve mos per se -
ve rar.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, já que V. Exª es -
te ve re cen te men te com o Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, a Mesa con sul ta V. Exª se há al gu ma no vi da -
de so bre o re la tó rio, se está pron to, se po de mos en -
trar na Ordem do Dia.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Po de mos, Sr. Pre si den te. Fui in for ma do de que
o re la tó rio está pron to. Há acor do para vo tar a ma té ria 
e de ma is me di das pro vi só ri as. Se ria im por tan te a
Mesa in clu si ve con vo car os de ma is Re la to res a fim de 
que pos sa mos cum prir a pa u ta, que é ex ten sa e igual -
men te ur gen te e ne ces sá ria ao País.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Di an te das in for ma ções pres ta das por V. Exª, a
Pre si dên cia so li ci ta ao no bre Re la tor Ante ro Paes de
Bar ros que com pa re ça ao ple ná rio para a apre sen ta -
ção do re la tó rio, a fim de que a Mesa pos sa dar iní cio
à Ordem do Dia e às di ver sas vo ta ções pre vis tas para 
a tar de de hoje.

Se na dor Tião Vi a na, V. Exª pos sui al gu ma in for -
ma ção a res pe i to do acor do que pos sa au xi li ar a
Mesa?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, o que te nho a in for mar é que tam bém es ta mos
aguar dan do o re la tó rio do Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros. Mas su gi ro a V. Exª que apro ve i te o tem po a
fim de tra tar de ou tras ma té ri as já de ba ti das e es go ta -
das em ter mos de en ten di men to. Eu, por exem plo, es -
tou pron to a re la tar a Me di da Pro vi só ria nº 107, que
tra ta do Pla no de Car gos e Car re i ra da Po lí cia Fe de -
ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Mesa agra de ce e re co nhe ce o es for ço de V.
Exª. Ape nas in for ma que, em fun ção de or dem cro no -
ló gi ca, es ta mos im pe di dos de vo tar de for ma di fe ren -
te da que está na pa u ta qual quer ou tra ma té ria. Ou
seja, a ma té ria cujo Re la tor é o Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros de ve rá obri ga to ri a men te ser a pri me i ra a
ser ana li sa da.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria ape nas de re ti fi car que a Me di da Pro -
vi só ria que es tou pron to a re la tar é a de nº 112, não a
de nº 107, como ha via men ci o na do. A Me di da Pro vi -
só ria nº 107 diz res pe i to ao Re fis, e foi mu i to bem de -
ba ti da e vo ta da, on tem, pelo Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Apro ve i to para es cla re cer a V. Exª que, como
os pra zos de ven ci men to são di fe ren tes, a Mesa fica
im pe di da de avan çar em ou tras me di das an tes da
me di da que será re la ta da pelo Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, pela or dem, e, em se gui da, ao Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, SRA.s e Srs. Se na do res, de se jan do aju dar a
Mesa, faço uma co mu ni ca ção que acre di to ser im por -
tan te para o pró prio Par ti do dos Tra ba lha do res.

Tra ta-se de so li ci ta ção à Con tro la do ria-Ge ral da
Re pú bli ca a apu ra ção de fa tos gra vís si mos ocor ri dos
no meu Esta do, nos Mu ni cí pi os de Ita bu na e Ala go i -
nhas, cu jos Pre fe i tos per ten cem ao PT. 

Sei que as Li de ran ças, no Se na do, e o pró prio
Go ver no não con cor dam com o que ali exis te. São co -
i sas gra vís si mas, com ele men tos sé ri os já jul ga dos
pelo Tri bu nal de Con tas, pela Câ ma ra dos Ve re a do -
res, e que es tão cri an do um des gas te para o Par ti do
dos Tra ba lha do res, o que eu, re al men te, nes ta fase,
não que ro que o Par ti do dos Tra ba lha do res se des -
gas te. 

Em 2004, nos Mu ni cí pi os, aí sim, será di fe ren te.
Mas acho que uma pro vi dên cia ime di a ta do Go ver no
Fe de ral iria, evi den te men te, cri ar um cli ma me lhor
nos Mu ni cí pi os de Ita bu na e Ala go i nhas, so bre tu do
por que o Con tro la dor-Ge ral da Re pú bli ca é o can di -
da to ao Se na do, der ro ta do, o Dr. Val dir Pi res, que tem
obri ga ção, como fez em ou tros Mu ni cí pi os da Ba hia
com jus ta ra zão, de fa zer o mes mo nos Mu ni cí pi os do
Par ti do dos Tra ba lha do res. 

De ma ne i ra que é uma co la bo ra ção que es tou
pres tan do ao Go ver no, pe din do que tome pro vi dên ci -
as ime di a tas con tra o que está exis tin do em Ita bu na e
Ala go i nhas, com mo vi men tos de rua, per tur ba ção até 
da or dem, em vir tu de des ses gra vís si mos pro ble mas
ocor ri dos com es ses Pre fe i tos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, a Mesa
vai con si de rar a pa la vra de V. Exª como uso do ho rá rio 
da Li de ran ça do Par ti do da Fren te Li be ral.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Tião Vi a na, o Se na dor Edu ar do Su -
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plicy ha via pe di do an te ri or men te. Logo em se gui da,
con ce do a pa la vra a V. Exª.

Tem a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, como o Senador Antero Paes de
Barros ainda não está aqui presente, não está pronto,
como sou o próximo orador, estou pronto para falar,
se V. Exª assim avaliar como adequado.  

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira
Campos) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª está
sempre pronto para falar e a Casa para ouvi-lo. Mas,
em verdade, a Mesa iria comunicar a V. Exª que, de
acordo com o Regimento Interno, eu poderia
conceder a palavra a V. Exª, mas, uma vez
adentrando ao plenário com o Relatório o Senador
Antero Paes de Barros, prevê o Regimento que V. Exª
seria interrompido; S. Exª leria o relatório e V. Exª
continuaria com o seu pronunciamento.

Concedo a palavra ao Senador Tião Viana pela
ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
agradeço a V. Exª a oportunidade de proferir um
esclarecimento à manifestação afirmativa do Senador 
Antonio Carlos Magalhães ao Plenário e ao Partido
dos Trabalhadores. Temos o dever, como
Parlamentares, de estimular esse tipo de prática, de
atitude política que foi apresentada aqui por S. Exª.

Eu só gostaria de dizer que é base viva de um
juramento inquestionável do Partido dos
Trabalhadores a apuração rigorosa e intransigente de 
qualquer suspeita que paire sobre qualquer uma de
nossas gestões públicas. A Prefeitura de Itabuna e de
Alagoinhas devem, sem dúvida alguma, merecer todo 
o incentivo para uma rigorosíssima apuração. Só
temos a afirmar que dedicamos um respeito histórico
ao Prefeito de Itabuna, Geraldo Simões, pessoa
reconhecida em sua atividade parlamentar, como
Deputado Federal, pela sua envergadura política.
Sem dúvida alguma S. Exª também há de concordar
com esse tipo de procedimento investigatório. 

Para nós, a presença do Controlador-Geral da
União, Valdir Pires, na função que ocupa, irá, em
muito, contribuir para elucidação isenta de qualquer
dúvida que possa pairar sobre qualquer uma das
nossas prefeituras ou qualquer modo de gestão do
Partido dos Trabalhadores, como a da Prefeitura de
Porto Seguro, onde está ocorrendo o escândalo
apontado pelos jornais de veiculação nacional.

Quero agradecer a contribuição à ética do
Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira
Campos) – Senador Tião Viana, a Mesa considera
uso da palavra por V. Exª na condição de Líder, pelo
horário da Liderança do Bloco.

Senador Eduardo Suplicy, concedo a palavra a
V. Exª por 20 minutos, alertando apenas para o
acordo no sentido de que, assim que o Senador
Antero Paes de Barros entre no plenário com o
relatório, iremos interromper a fala de V. Exª para
proceder a votação das matérias. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira
Campos, Sras e Srs. Senadores, hoje, trago ao
conhecimento da Casa informação do que aconteceu
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, quando, por unanimidade, todos os
Senadores presentes, nos termos do art. 90, inciso V,
do Regimento Interno do Senado Federal, fizemos
convite ao ilustre Sr. Sérgio Vieira de Mello, alto
Comissário de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas, em vias de ser designado para
desempenhar missão de representação da ONU, no
Iraque, atuando na área de proteção humanitária em
Bagdá, observando sua agenda de trabalho, possa
prestar informações ao Senado Federal dos termos
dessa missão, seu escopo, sua competência, suas
restrições e suas finalidades e, inclusive, para
informar sobre a possibilidade de nosso País
contribuir para a reconstrução e a democratização de
suas instituições. 

O brasileiro Sérgio Vieira de Mello está sendo
indicado para ocupar o mais alto posto reservado às
Nações Unidas para o Iraque, com a função de
coordenar as várias atividades da ONU em termos de 
saúde, alimentos, educação, refugiados e outros
temas relacionados ao aspecto humanitário. 

A depender da referida agenda de viagens do
ilustre diplomata, que seja marcada a audiência da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
do Senado Federal para ouvi-lo, tendo em vista
sempre o enriquecimento e a participação ativa do
Senado brasileiro nas mais altas questões que
envolvem a inserção internacional do Brasil.

Seria a oportunidade, inclusive, Sr. Presidente,
para ouvirmos o Sr. Sérgio Vieira de Mello também a
respeito de seu extraordinário papel quando da fase
de transição e democratização no Timor Leste.
Oportunidade em que S. Sª desempenhou a alta
função de responsável pelo governo de transição,
desde o plebiscito para haver as eleições, desde a
eleição de Xanana Gusmão até a sua posse.

Hoje está sendo decidida, em Nova Iorque, pela
Organização das Nações Unidas, a muito provável
designação de Sérgio Vieira de Melo para essa
função. Gostaríamos, como brasileiros, de ouvir muito 
Sérgio Vieira de Melo aqui no Senado a respeito
dessa importante missão que terá esse ilustre
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brasileiro, qual seja, a de representar a ONU no
Iraque.

Sr. Presidente, o segundo assunto de que
gostaria de falar está relacionado à decisão do
Copom sobre a manutenção da taxa de juros básica
em 26,5%. Apresento proposição no sentido de que
as reuniões do Comitê de Política Monetária do
Banco Central do Brasil (Copom) possam ser
gravadas pela TV Senado e posteriormente
transmitidas conforme disposto em regulamentação
que poderá ser definida pelo Ministro da Fazenda.
Ora, as decisões do Comitê de Política Monetária do
Banco Central sempre despertam enorme interesse
da sociedade, além de causar enorme polêmica. 

Sendo assim, é muito importante que as razões
que fundamentam as decisões sobre política
monetária, sobre política cambial e, em especial, a
taxa de juros, dentre outras, possam ser
apresentadas de maneira transparente para a
sociedade brasileira, especialmente para o próprio
Senado. Lembremo-nos que constitui atribuição
constitucional do Senado argüir, apreciar e votar os
nomes do presidente e de todos os diretores do
Banco Central. Cabe-nos acompanhar
periodicamente toda a política monetária, todas as
funções e atribuições dos diretores do Banco Central.
Como o Senado Federal dispõe desse instrumento
extraordinário tão bem utilizado em defesa do
interesse público, a TV Senado, por que não
pensarmos justamente na possibilidade de essa
emissora transmitir as reuniões do Copom? Se,
porventura, o Ministro da Fazenda e o Presidente do
Banco Central avaliarem que há razões para que a
transmissão não se dê ao vivo, então poderá o
Ministro da Fazenda decidir que a transmissão da
referida reunião seja realizada, digamos, no dia
seguinte ou em até 48 horas depois ou, ainda, num
prazo que o Sr. Ministro considere adequado.

Quero informar que essa é uma emenda aditiva
que estou apresentando ao meu próprio Projeto de
Lei do Senado nº 60, de 1999, apresentado ainda ao
tempo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o
Ministro da Fazenda era o Sr. Pedro Malan, que
“dispõe sobre a obrigatoriedade de a TV Senado
transmitir, ao vivo, as reuniões dos organismos
governamentais que especifica”.

O referido projeto, que tramita na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, diz em seu art. 1º o
seguinte:

“Art. 1º A TV Se na do trans mi ti rá, ao
vivo, to das as re u niões dos se guin tes or ga -
nis mos go ver na men ta is:

I – Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal;

II – Con se lho do Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor;

III – Con se lho do Fun do de Ga ran tia
por Tem po de Ser vi ço;

IV – Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção;
V – Con se lho Na ci o nal de Sa ú de;
VI – Con se lho Na ci o nal de Se gu ri da de 

So ci al;
§ 1º No caso de co in ci dên cia de ho rá -

rio com as ses sões das co mis sões e do ple -
ná rio do Se na do Fe de ral, as re u niões dos
con se lhos men ci o na dos nes te ar ti go se rão
gra va das e trans mi ti das num pra zo má xi mo
de 48 ho ras de sua re a li za ção.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo pro vi den ci a rá,
nos lo ca is de re u nião dos or ga nis mos men -
ci o na dos nes te ar ti go, a in fra-es tru tu ra ne -
ces sá ria ao bom de sem pe nho das equi pes
da TV Se na do.

§ 3º O Se na do Fe de ral mon ta rá, tre i -
na rá e apa re lha rá, no pra zo má xi mo de cen -
to e oi ten ta dias, as equi pes des ti na das ao
cum pri men to des ta lei.

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

 Ora, a emen da adi ti va que apre sen to é para
que seja in clu í do no art. 1º do PLS nº 60 o § 4º: As
re u niões do Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria do Ban co
Cen tral – CO POM, se rão gra va das pela TV Se na do
e pos te ri or men te trans mi ti das, con for me dis pos to
em re gu la men ta ção do Mi nis tro da Fa zen da.

Este pro je to tem por fi na li da de es ten der a
abran gên cia e o al can ce so ci al des se po de ro so meio
de co mu ni ca ção exis ten te no âm bi to do Se na do Fe -
de ral.

A TV Se na do es ta be le ceu um mar co na his tó ria
da de mo cra cia bra si le i ra pelo fato de tor nar mu i to
mais trans pa ren te e aces sí vel ao povo tudo o que se
pas sa no Par la men to bra si le i ro. As in for ma ções que
che ga vam à po pu la ção e ao pró prio par la men tar, que
não po dia es tar em to dos os ple ná ri os ao tem po, ti -
nham sem pre a me di a ção de al gum meio de co mu ni -
ca ção co mer ci al. O re sul ta do dis so, por na tu ral que
pos sa ser, era uma ima gem in com ple ta e, por ve zes,
dis tor ci da do Con gres so Na ci o nal.

O ad ven to da TV Se na do cri ou uma nova fon te
de in for ma ções para o ci da dão. O que an tes era me di -
a do por al gu ma equi pe de re por ta gem é mos tra do
ago ra em ima gem di re ta, cons tan te, que apre sen ta
todo o even to, jun ta men te com a in ter pre ta ção jor na -
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lís ti ca dos fa tos. O ci da dão tem hoje aces so di re to a
eles. É o en ri que ci men to da per cep ção des ses fa tos
que se tor na ine gá vel.

Pois bem, por que en tão não es ten der tais be ne -
fí ci os de mo cra ti zan tes a ou tros ple ná ri os, igual men te
im por tan tes, para que to dos os in te res sa dos pos sam
co nhe cer o que ali ocor re? Por que não di vul gar a
quem de se jar a ín te gra das re u niões não se cre tas do
Go ver no?

Há mu i tos or ga nis mos go ver na men ta is que po -
de ri am ter as suas re u niões trans mi ti das. O pro je to de 
lei, por ra zões de eco no mia e ra ci o na li da de, dis tin gue 
ape nas os con se lhos cu jas re u niões e de ci sões são
da ma i or im por tân cia para to dos os seg men tos da
Na ção.

Alguns de meus pa res po de ri am in da gar so bre
a ra zão do ins tru men to ju rí di co uti li za do: uma lei. Por
que não um pro je to de re so lu ção do Se na do, uma vez 
tra tar-se a TV Se na do de ór gão su bor di na do à Co -
mis são Di re to ra des ta Casa? O mo ti vo é que al gu mas 
pro vi dên ci as e es pa ço há que se ob ter do Po der Exe -
cu ti vo, no sen ti do de que per mi ta e ofe re ça con di ções 
para a atu a ção das equi pes da TV Se na do.

Aqui está, por tan to, um pro je to sim ples em seus 
ob je ti vos, com ope ra ci o na li za ção com pa tí vel com o
Orça men to do Se na do. Con sul ta da, a Se cre ta ria de
Co mu ni ca ção So ci al in for mou que o au men to da des -
pe sa de cor ren te de sua im ple men ta ção será mí ni mo.
A apro va ção des ta pro po si ção agre ga rá qua li da de
ines ti má vel à de mo cra ti za ção das in for ma ções de re -
le van te in te res se pú bli co em nos sa Na ção.

Por essa ra zão, peço apo io ao pre sen te pro je to
de lei.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de pe dir aten ção es -
pe ci al do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pois
aqui es tou apre sen tan do uma emen da adi ti va ao pro -
je to de lei cuja re la to ria es ta va com o Se na dor Lú cio
Alcân ta ra e que ago ra está com S. Exª.

O adi ti vo é para que pos sa a TV Se na do tam -
bém trans mi tir as re u niões do Co pom, com ho rá rio de 
trans mis são a cri té rio do Mi nis tro da Fa zen da. Ava li -
an do S. Exª que não será ade qua do trans mi tir ao vivo, 
será res pe i ta do. Mas po de ria ser trans mi ti do no pra zo 
que o Mi nis tro jul gas se ade qua do.

Qual a gran de van ta gem, Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães? Dar-se-ia enor me trans pa rên cia
àqui lo que é hoje, por exem plo, ob je to do ma i or in te -
res se de toda Na ção.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Mas eu per gun to a V. Exª so men te o se guin te: para
que ser ve a Ra di o brás, que per ten ce ao Go ver no

Fe de ral? Por que ela não faz essa re trans mis são?
Terá de ser a TV Se na do? Por que não é a TV Câ ma -
ra? A Ra di o brás per ten ce ao Go ver no Fe de ral, do
qual V. Exª é um dos ma i o res lí de res. Te nho a im pres -
são de que qual quer ape lo de V. Exª ao Pre si den te
Lula se ria aten di do ime di a ta men te, e não pre ci sa ría -
mos nem vo tar essa emen da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
V. Exª está tra zen do uma idéia in te res san te. Pro po -
nho a V. Exª que, como Re la tor do meu pro je to, apre -
sen te um subs ti tu ti vo, com o qual eu, em prin cí pio,
con cor do, para que a Ra di o brás se res pon sa bi li ze
pela gra va ção e even tu al trans mis são ao vivo das re -
u niões do Co pom, a cri té rio do Mi nis tro da Fa zen da.

Ago ra vou ater-me, so bre tu do, ao Co pom. Qual
a ra zão de eu es tar fa zen do essa su ges tão, Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães? Por que se nota hoje
enor me po lê mi ca en tre eco no mis tas e em pre sá ri os
dos mais di ver sos seg men tos, in clu si ve den tro do Go -
ver no. Por exem plo, o Vice-Pre si den te, José Alen car,
e o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, su ge rem a ba i xa da
taxa de ju ros, en quan to o Mi nis tro Anto nio Pa loc ci
pro cu ra ex pli car que ain da não é a hora. Qu a is fo ram
as ra zões e os fun da men tos apre sen ta dos na re u nião 
do Co pom que le va ram a essa de ci são? Para que
pos sa mos to dos apren der com isso é que su gi ro tor -
nar trans pa ren te e aber ta a re u nião do Co pom. Se,
por ven tu ra, o Mi nis tro da Fa zen da ava li ar que pode
ha ver qual quer pre ju í zo para a na tu re za da de ci são
ou que al guns se to res irão ti rar van ta gem de na tu re za 
es pe cu la ti va da di vul ga ção dela, ele po de rá li be rar a
trans mis são ape nas um ou dois dias após a re a li za -
ção da re u nião. Então, isso po de ria ser res pe i ta do.

Como a in for ma ção será ime di a ta e de mo cra ti -
ca men te trans mi ti da a toda a po pu la ção, ne nhu ma
pes soa irá ter van ta gem em re la ção a ou tra, ten do em 
vis ta, di ga mos, uma in for ma ção pri vi le gi a da. Fi ca rá a
cri té rio do Mi nis tro da Fa zen da di zer se a trans mis são 
será ao vivo ou dois dias de po is.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Edu ar do Su plicy,  mo di fi ca rei o pa re cer, su -
ge rin do que a trans mis são seja fe i ta pela Ra di o brás.
Como V. Exª men ci o nou o pro ble ma do vice-Pre si -
den te, que foi nos so co le ga e é, re al men te, uma fi gu ra 
ex pres si va no meio po lí ti co bra si le i ro, eu gos ta ria de
sa ber se V. Exª está com S. Exª ou com o Pre si den te
Lula. Eu, no caso, es tou com o Pre si den te Lula. E V.
Exª?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Acre di to que o diá lo go en tre o Pre si den te Lula e o
vice-Pre si den te, José Alen car, é ex tre ma men te pro -
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du ti vo. Ontem mes mo o vice-Pre si den te es te ve pre -
sen te à re u nião que o Pre si den te Lula fez com al guns
dos mais im por tan tes em pre sá ri os do País. É pos sí -
vel ob ser var, pelo que li na Impren sa, que hou ve um
diá lo go bas tan te in te res san te so bre as ra zões que fa -
zi am to dos acre di ta rem que se ria o mo men to ide al
para a que da da taxa de ju ros. Ava lio que está che -
gan do a hora de ba i xar mo de ra da men te a taxa de ju -
ros. O Go ver no, o Mi nis tro da Fa zen da e o Pre si den te
do Ban co Cen tral po de ri am re du zi-la um pou co, após
ve ri fi car se o mo men to é opor tu no. Hou ve di mi nu i ção
sig ni fi ca ti va dos pre ços. A taxa de in fla ção dos úl ti -
mos trin ta dias, me nor que a do pe río do an te ri or, in di -
ca ra zoá vel es ta bi li da de de pre ços e re du ção da taxa
de in fla ção. Isso sig ni fi ca que a taxa real de ju ros vi -
gen te está ma i or do que an tes. Con se qüen te men te,
para que haja ma i or es tí mu lo aos in ves ti men tos e ao
au men to das opor tu ni da des de em pre go, pa re ce-me
que está che gan do a hora de ba i xar mo de ra da men te
a taxa de ju ros. Ima gi no que, den tro de dias, isso, de
fato, acon te ce rá. Por tan to, es tou com os dois: o Pre si -
den te e o vice-Pre si den te. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – No bre Se na dor José Jor ge, con ce do a pa la vra
a V. Exª nas mes mas con di ções em que ela foi dada
ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy. As con di ções são 
as mes mas es ta be le ci das pelo Re gi men to Inter no.
Nós es ta mos aguar dan do o re la tor apre sen tar uma
ma té ria para que pos sa mos votá-la. No mo men to em
que S. Exª che gar ao ple ná rio a Mesa aler ta rá V. Exª
para ini ci ar mos a vo ta ção.

Por tan to, fica V. Exª pre li mi nar men te avi sa do.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sem dú vi das

cum pri rei as con di ções que V. Exª es ta be le ceu.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – De toda a sor te V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o

se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, em pro nun ci a men to re cen te tra cei as li nhas
ge ra is do pa no ra ma da ener gia elé tri ca no Bra sil, con -
for me ele se apre sen ta para os pró xi mos anos. Em
sua es sên cia o di ag nós ti co des se pa no ra ma é oti mis -
ta: co te ja das pru den te men te a evo lu ção da de man da
e a si tu a ção da hi dro lo gia e su pon do que seja efe ti va -
men te exe cu ta do o pla no de obras tra ça das pelo Go -
ver no an te ri or, te re mos um qua dro tran qüi lo de abas -
te ci men to de ener gia elé tri ca até o fi nal de 2007.

Hoje que ro con cen trar-me na si tu a ção do nor -
des te. Ele está in clu í do na que le qua dro oti mis ta com a
res sal va de que, en tre as obras ne ces sá ri as e pro gra -

ma das, e já em exe cu ção, das qua is o nor des te ne ces -
si ta, es tão no vas gran des li nhas de trans mis são, para
o re for ço da in ter li ga ção com os sis te mas de ge ra ção
da Re gião Nor te e da Re gião Su des te. Para o nor des te 
é fun da men tal a su ple men ta ção de sua ge ra ção pró -
pria com ener gia even tu al men te tra zi da da hi dre lé tri ca
Tu cu ruí e das hi dre lé tri cas do su des te e do cen tro-oes -
te. Isso por que, em ma té ria de ener gia elé tri ca, o nor -
des te tem suas pe cu li a ri da des. Fe i ções que, a se guir,
pas sa re mos a co men tar e que fo ram le va das em con -
si de ra ção quan do da con so li da ção do pla no de obras
para o se tor elé tri co, efe ti va da em 2001.

A si tu a ção ener gé ti ca do nor des te sem pre foi di -
fí cil, su je i ta a fa to res ad ver sos. É uma cons tan te his -
tó ri ca e ge o grá fi ca. Re gião po pu lo sa, com alta den si -
da de de mo grá fi ca, o nor des te, para fins prá ti cos, dis -
põe de um úni co rio de for te po ten ci al hi dre lé tri co, o
São Fran cis co. Há cin qüen ta anos, esse po ten ci al
vem sen do im ple men ta do, com a cons tru ção de uma
ca de ia de gran des hi dre lé tri cas. Esse ci clo está en -
cer ra do. 

Do to tal de 13.087 me ga watts de ca pa ci da de
ins ta la da no nor des te, 9.971,5 me ga watts são da dos
pelo São Fran cis co. É o so ma tó rio das po tên ci as de
Pa u lo Afon so I, II, III e IV, as gran des usi nas do sí tio
de Pa u lo Afon so e mais as cen tra is de So bra di nho,
Mo xo tó, Ita pa ri ca e Xin gó. O Par na í ba, ou tro gran de
rio pe re ne da re gião, tem pou ca ca pa ci da de de ge ra -
ção de ener gia, por ter pou co de cli ve. Lá, te mos a usi -
na de Boa Espe ran ça, com ape nas 273,3 me ga watts
de ca pa ci da de, mas é só. O rio São Fran cis co é que,
ba si ca men te, en fren ta o de sa fio de su prir a de man da
do nor des te, hoje em tor no de 6 mil me ga watts mé di -
os, com pon ta de cer ca de 8 mil me ga watts.

His to ri ca men te, o sis te ma do nor des te vem sen -
do di men si o na do ao ta ma nho da de man da, com essa 
for te de pen dên cia de um só rio, o rio São Fran cis co,
em con cen tra ção que apre sen ta um in de se já vel ris co
hi dro ló gi co. O São Fran cis co ra ra men te pro pi cia uma
co ber tu ra de ris co hi dro ló gi co plu ri a nu al. É tí pi co de
seu prin ci pal re ser va tó rio, o de So bra di nho, su prir
ape nas a re ser va para um ano de con su mo, no má xi -
mo dois. Isto é, a cada ano, fica-se na de pen dên cia de 
boa hi dro lo gia para ga ran tir o ano se guin te. Por tan to,
de pen de-se de ge ra ção fora do São Fran cis co para
co brir si tu a ções hi dro ló gi cas ad ver sas. Por exem plo,
nes te mo men to, os re ser va tó ri os do Su des te es tão
com cer ca de 80% de sua ca pa ci da de, en quan to que
os re ser va tó ri os do Nor des te es tão ape nas com cer -
ca de 50% – uma di fe ren ça bas tan te subs tan ti va das
si tu a ções des sas duas re giões.

Hoje, em si tu a ção con si de ra da fa vo rá vel, o re -
ser va tó ri os de So bra di nho – e do Nor des te, de ma ne i -
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ra ge ral – está ape nas com 50% de sua ca pa ci da de.
Já ter mi na mos o pe río do mo lha do, en tra mos ago ra
no pe río do seco, o que sig ni fi ca que, de ago ra em di -
an te, os re ser va tó ri os já co me çam a cair. Deve-se
con su mir no Nor des te cer ca de 35% des sas re ser vas
até o fi nal do pe río do seco.

Para com pa ra ção, o Su des te, nes te ano de boa
hi dro lo gia, con ta com 80% ou mais da ca pa ci da de de
seus re ser va tó ri os. 

Esse é um dado his tó ri co, uma si tu a ção de di fi -
cul da de que fez com que o Nor des te, nas dé ca das re -
cen tes, en fren tas se dois agu dos epi só di os de de sa -
bas te ci men to. Um, no ano de 2001, que está bem
fres co na me mó ria de to dos nós. O ou tro, em 1987.
De mar ço a agos to, o Nor des te teve que su por tar,
com for tes sa cri fí ci os, um ra ci o na men to de 15%. A
par tir de se tem bro, a res tri ção de con su mo foi ate nu a -
da para 10%. O ra ci o na men to en cer rou-se ape nas
em 15 de ja ne i ro de 1988, quan do se ca rac te ri zou
uma hi dro lo gia fa vo rá vel. 

No ra ci o na men to de 2001, épo ca em que di ri gi o
Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, fo ram di ag nos ti ca dos
e re a na li sa dos es ses pro ble mas, de res to já co nhe ci -
dos. A par tir des se exa me, par tiu-se para a ela bo ra ção 
de uma es tra té gia, de um pla no para su pe rar o im pas -
se, para re du zir esse alto ris co, per ma nen te, his tó ri co.
Fo ram en tão con ce bi dos e de ta lha dos três ti pos de
me di das, to das re du to ras do ris co hi dro ló gi co: 

– pri me i ro, am pli ar, re for çar e me lho rar 
as in ter li ga ções elé tri cas com ou tras re -
giões; 

– se gun do, im plan tar um con jun to de
no vas ter mo e lé tri cas que, uti li zan do o gás
dis po ní vel no Nor des te ou mes mo gás im -
por ta do, pu des se cons ti tu ir-se em al ter na ti -
va ener gé ti ca; 

– ter ce i ro, ins ta lar um par que ge ra dor
de ener gia emer gen ci al que des se co ber tu -
ra ao ris co, até que, em 2005, es ti ves sem
con clu í das as obras dos dois ou tros con jun -
tos de me di das.

Pas so, a se guir, Sr. Pre si den te, a co men tar
cada um des ses três blo cos de me di das. 

Qu an to às li nhas de in ter li ga ção com as ou tras
re giões, ado ta ram-se duas ini ci a ti vas, uma re la ci o na -
da com a li ga ção Nor te/Nor des te, isto é, com a usi na
de Tu cu ruí, e a ou tra re la ci o na da com a ener gia do
Su des te.

Para re for ço da in ter li ga ção com Tu cu ruí, o dado 
base foi a am pli a ção em cur so des sa usi na, que, com
a cons tru ção de sua se gun da eta pa, está pas san do
de uma ca pa ci da de ins ta la da de 4.000 para 8.250
me ga watts. As li nhas exis ten tes em 2001 só per mi ti -

am re pas sar do Nor te para o Nor des te 1.300 me ga -
watts mé di os. Pro gra mou-se, en tão, um ter ce i ro cir cu -
i to – isso em dois cir cu i tos – para a li nha de trans mis -
são em 500 qui lo volts Tu cu ruí-Ma ra bá-Aça i lân -
dia-Impe ra triz-Pre si den te Du tra, to ta li zan do 924 qui -
lô me tros. Essa li nha já en trou em ope ra ção em mar ço 
des te ano.

Além des sa li nha, foi tam bém pro gra ma do o
quar to cir cu i to da li nha de trans mis são em 500 qui lo -
volts Tu cu ruí-Ma ra bá-Aça i lân dia, to ta li zan do 464 qui -
lô me tros. Aça i lân dia fica a 60 qui lô me tros de Impe ra -
triz. A pre vi são de ener gi za ção des sa li nha, que já
está em obra, é de zem bro de 2004.

Ain da as so ci a da ao sis te ma de in ter li ga ção de
Tu cu ruí, pro gra mou-se a li nha de trans mis são em 500 
qui lo volts Te re si na-So bral-For ta le za, de 540 qui lô me -
tros de ex ten são. Esse em pre en di men to de ve rá ser li -
ci ta do pela Ane el até o fi nal do pre sen te se mes tre.

Vale no tar que a se gun da eta pa da usi na de Tu -
cu ruí está com sua cons tru ção mu i to adi an ta da. Dos
4.000 no vos me ga watts de po tên cia, já ope ra a pri me -
i ra má qui na, des de 2 de abril pró xi mo pas sa do. Em
2003, 2004 e 2005, en tra rão em ope ra ção três má qui -
nas por ano. Em 2006, es ta rá ope ran do a úl ti ma má -
qui na. No to tal, onze no vos gran des ge ra do res.

As no vas li nhas de in ter li ga ção Nor te/Nor des te,
que aca bo de des cre ver, es ta rão ope ran do em da tas
com pa tí ve is com o gra du al au men to da po tên cia de
Tu cu ruí. Tu cu ruí, no pri me i ro se mes tre de cada ano,
tem ex ces so de afluên cia, que é ver ti do, e pode ope -
rar no má xi mo de sua ca pa ci da de, ce den do ener gia
para o Nor des te. Ao in vés de re me ter ao Nor des te
1.300 me ga watts mé di os, como faz atu al men te, Tu cu -
ruí, com as no vas li nhas, po de rá ce der 2.400 me ga -
watts mé di os.

Re ce ber essa ener gia de Tu cu ruí du ran te me ta -
de do ano sig ni fi ca que se pode ope rar as tur bi nas do
São Fran cis co aba i xo de sua ca pa ci da de má xi ma ins -
ta la da, pou pá-las en fim, e apro ve i tar o re for ço ex ter -
no para ar ma ze nar mais água nos re ser va tó ri os de
suas usi nas, au men tan do seus ní ve is de se gu ran ça.

O mes mo prin cí pio atua com a se gun da ini ci a ti -
va que men ci o nei, a da in ter li ga ção com o Su des te.
Esta se fa ria por meio da li nha de trans mis são Ser ra
da Mesa-Rio das Éguas-Bom Je sus da Lapa II-Ibi co -
a ra-Go ver na dor Man ga be i ra, de 500 qui lo volts e
1050 qui lô me tros de ex ten são. A usi na de Ser ra da
Mesa fica no ex tre mo nor te de Go iás e in ter li ga-se
com o sis te ma Su des te. Go ver na dor Man ga be i ra é ci -
da de do Re côn ca vo Ba i a no. Esta li nha dis po ni bi li za -
ria para o Nor des te 900 me ga watts mé di os e, prin ci -
pal men te, con tri bu i ria, na con fi gu ra ção do con jun to
de in ter li ga ções, com um gran de efe i to de oti mi za ção
ener gé ti ca. O tre cho Ser ra da Mesa-Ibi co a ra já está
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ener gi za do, des de fe ve re i ro des te ano, fal tan do ape -
nas o tre cho Ibi co a ra-Go ver na dor Man ga be i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor José Jor ge, ten do che ga do ao ins tan -
te em que se apre sen ta o Re la tor em con di ções de
apre sen tar seu re la tó rio, a Mesa con sul ta se V. Exª
de se ja que vos so pro nun ci a men to seja dado como
lido ou ain da que pos sa con ti nuá-lo após a vo ta ção.

São mu i tas as ma té ri as, mas se V. Exª con clu ir
em cin co mi nu tos, a Mesa con ce de este tem po.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den te,
pas so ago ra a co men tar o se gun do con jun to de me di -
das que se to mou em 2001, ou seja, uma gran de am pli -
a ção do par que de ter me lé tri cas no Nor des te, ter me lé -
tri cas a gás, para ga ran tir al ter na ti va ener gé ti ca à re -
gião. A op ção gás é al ta men te ade qua da ao Nor des te,
pois lá te mos mu i tas ja zi das de gás: em Ala go as, no Rio 
Gran de do Nor te, na Ba hia e, ago ra, tam bém em Ser gi -
pe. O gás tam bém pode ser im por ta do ou, ain da, po de -
re mos dis por no fu tu ro de in ter li ga ção dos ga so du tos do 
Nor des te com os do Su des te.

O con jun to de ter me lé tri cas a gás pro gra ma das, 
a ma i or par te de las já em ple na cons tru ção, de ven do
es tar to das ope ran do em 2004, in clui as se guin tes
cen tra is: Ca ma ça ri, Co te mi nas, Fa fen, For ta le za, Pa -
ra í ba, Ter mo ba hia, Ter mo ce a rá, Ter mo per nam bu co,
Ter mo ser gi pe e a Ter mo e lé tri ca Vale do Açu. São três
na Ba hia, duas no Ce a rá, duas no Rio Gran de do Nor -
te. Pa ra í ba, Ser gi pe e Per nam bu co têm uma por Esta -
do. As três ma i o res são Ter mo per nam bu co, com
637,5 me ga watts; Vale do Açu, com 347,5 me ga watts; 
e For ta le za, com 346,5 me ga watts.

No to tal, são 2.361 me ga watts. Na ma i o ria, em -
pre en di men tos pri va dos, mu i tos em as so ci a ção com
a Pe tro bras. Essas ter me lé tri cas da rão ao Nor des te
mais ener gia fir me dis po ní vel, nor mal men te a ser
usa da nas ho ras de pon ta. Sua ener gia tem um pre ço
mais alto que a das hi dre lé tri cas, mas cons ti tu em
uma so lu ção es pe ci al men te ade qua da e ne ces sá ria
ao Nor des te.

Sr. Pre si den te co men ta rei ago ra o ter ce i ro blo co 
de me di das ado ta das em 2001 para a re du ção do ris -
co Nor des te, em ter mos de ener gia elé tri ca. Foi a
mon ta gem, em um mo men to di fí cil de um sis te ma de
ener gia emer gen ci al, de ter me lé tri cas des lo cá ve is,
aci o na das por que i ma de de ri va dos lí qui do de pe tró -
leo, pron tas para su pri rem qual quer emer gên cia.

As usi nas pro vi só ri as en tão en con tra das to ta li -
zam, no Bra sil, 1.860 me ga watts, e são em nú me ro
de 54 cen tra is.

Qu an do es sas usi nas fo ram con tra ta das os re -
ser va tó ri os do Nor des te es ta vam em 7%. Por tan to,
em si tu a ção bas tan te di fí cil.

Com es ses três blo cos de me di das, to ma das em
2001, ga ran tiu-se o aten di men to do Nor des te, em ter -
mos de ener gia elé tri ca, até o fi nal de 2007. Para um
con su mo mé dio que hoje é de 6.000 me ga watts, es sas
ini ci a ti vas irão adi ci o nar ao sis te ma nos pró xi mos anos
algo em tor no de 5.800 me ga watts – 2.000MW por in -
ter li ga ção com as re giões Nor te e Su des te, 2.361MW
por ge ra ção tér mi ca e 1.450MW pro ve ni en tes das ge ra -
do ras emer gen ci a is – pra ti ca men te 50% da atu al ca pa -
ci da de ins ta la da. Com es sas me di das, prin ci pal men te
com as in ter li ga ções a que me re fe ri, re du zi mos o ris co
Nor des te, que era alto, para o mes mo pa ta mar em que
se si tua o ris co na ci o nal, que hoje é ba i xo e ade qua do, e 
as sim per ma ne ce rá até 2007, fun da do na só li da base
do pla no de obras con ce bi do em 2001.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
bas ta que o Go ver no do Pre si den te Lula, que tem a
Mi nis tra Dil ma Rous sef à fren te da pas ta de Mi nas e
Ener gia, não co me ta a ir res pon sa bi li da de de não dar
o an da men to ne ces sá rio às obras de trans mis são e
ge ra ção de ener gia no Nor des te, sob pena de vol tar -
mos a en fren tar no fu tu ro, nova cri se de de sa bas te ci -
men to. Não faço esta ad ver tên cia em for ma de ape lo,
mas com exi gên cia de toda uma re gião.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Eu pe di ria a V. Exª, Sr. Pre si den te, que con si de -

ras se lido na ín te gra, por que, ten do em vis ta a fal ta de 
tem po, tive que pu lar al guns tre chos para po der ler
mais rá pi do.

SEGUE NA ÍNTEGRA O DISCURSO
DO SR. SENADOR JOSÉ JORGE.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, em pro nun ci a men to re cen te,
tra cei as li nhas ge ra is do pa no ra ma da ener gia elé tri ca
no Bra sil, con for me ele se apon ta para os pró xi mos
anos. Em sua es sên cia, di ag nós ti co des se pa no ra ma é
oti mis ta: co te ja das pru den te men te a evo lu ção da de -
man da e a si tu a ção da hi dro lo gia, e su pon do que seja
efe ti va men te exe cu ta do o pla no de obras tra ça do pelo
go ver no an te ri or, te re mos um qua dro tran qüi lo de abas -
te ci men to de ener gia elé tri ca até o fi nal de 2007.

Hoje, que ro con cen trar-me na si tu a ção do Nor -
des te. O Nor des te está in clu í do na que le qua dro oti -
mis ta, com a res sal va de que, en tre as obras ne ces -
sá ri as e pro gra ma das, e já em exe cu ção, das qua is o
Nor des te ne ces si ta, tão no vas gran des li nhas de
trans mis são, para re for ço da in ter li ga ção com os sis -
te mas de ge ra ção da Re gião Nor te e da Re gião Su -
des te. Para o Nor des te é fun da men tal a su ple men ta -
ção de sua ge ra ção pró pria com ener gia even tu al -
men te tra zi da da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí e das hi dre lé -
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tri cas do Su des te. Isto por que, em ma té ria de ener gia
elé tri ca, o Nor des te tem suas pe cu li a ri da des. Fe i ções 
que, a se guir, pas sa re mos a co men tar, e que fo ram
le va das em con si de ra ção quan do da con so li da ção do 
pla no e obras para o se tor elé tri co, efe ti va da em 2001.

A si tu a ção ener gé ti ca do Nor des te sem pre foi
di fí cil, su je i ta a fa to res ad ver sos. É uma cons tan te his -
tó ri ca e ge o grá fi ca. Re gião po pu lo sa, com alta den si -
da de ge o grá fi ca, o Nor des te, para fins prá ti cos, dis -
põe de um úni co rio de for te po ten ci al hi dre lé tri co, o
São Fran cis co. Há 50 anos, esse po ten ci al vem sen do 
im ple men ta do, com a cons tru ção de uma ca de ia de
gran des hi dre lé tri cas. Este ci clo está en cer ra do.

Do to tal de 13 mil e 87 me ga watts de ca pa ci da de
ins ta la da o Nor des te, 9.971,5 me ga watts são da dos
pelo São Fran cis co. É o so ma tó rio das po tên ci as de Pa -
u lo Afon so, I, II, III e IV, as gran des usi nas do sí tio de Pa -
u lo Afon so, e mais as cen tra is de So bra di nho, Mo xo tó,
Ita pa ri ca e Xin gó. O Par na í ba, o ou tro gran de rio pe re ne 
da Re gião, tem pou ca ca pa ci da de de ge ra ção de ener -
gia, por ter pou co de cli ve. Lá te mos a usi na de Boa
Espe ran ça, com 273,3 me ga watts de ca pa ci da de, mas
é só. O rio São Fran cis co é que, ba si ca men te, en fren ta
o de sa fio de su prir a de man da do Nor des te, hoje em
tor no de 6 mil me ga watts mé di os, com pon ta de cer ca
de 8 mil me ga watts.

His to ri ca men te, o sis te ma do Nor des te vem sen -
do di men si o na do ao ta ma nho da de man da, com essa 
for te de pen dên cia de um só rio, o São Fran cis co, em
con cen tra ção que apre sen ta um in de se já vel ris co hi -
dro ló gi co. O São Fran cis co ra ra men te pro pi cia uma
co ber tu ra de re ris co hi dro ló gi co plu ri a nu al. É tí pi co
de seu prin ci pal re ser va tó rio, o de So bra di nho, su prir
ape nas a re ser va para um ano de con su mo. Isto é, a
cada ano, fica-se na de pen dên cia de boa hi dro lo gia
para ga ran tir o ano se guin te. Por tan to, de pen de-se de 
ge ra ção fora do São Fran cis co para co brir si tu a ções
hi dro ló gi cas ad ver sas.

Hoje, em si tu a ção con si de ra da fa vo rá vel, o re -
ser va tó rio de So bra di nho está com ape nas 50% de
sua ca pa ci da de. Para com pa ra ção, o Su des te, nes te
ano de boa hi dro lo gia, con ta com 80%, ou mais, da
ca pa ci da de de seus re ser va tó ri os.

Esse é um dado his tó ri co, uma si tu a ção de di fi -
cul da de que fez com que o Nor des te, nas dé ca das re -
cen tes, en fren tas se dois agu dos epi só di os de de sa -
bas te ci men to. Um, no ano de 2001, que está bem
fres co na me mó ria de to dos nós. O ou tro, em 1987.
De mar ço a agos to de 1987, o Nor des te teve que su -
por tar, com for tes sa cri fí ci os, um ra ci o na men to de
15%. A par tir de se tem bro, a res tri ção de con su mo foi
ate nu a da para 10%. Ra ci o na men to en cer rou-se ape -
nas em 15 de ja ne i ro de 1988, quan do se ca rac te ri -
zou uma hi dro lo gia fa vo rá vel.

No ra ci o na men to de 2001, épo ca em que eu tive 
a hon ra de exer cer o car go de Mi nis tro de Mi nas e
Ener gia, fo ram di ag nos ti ca dos e re a na li sa dos es ses
pro ble mas, de res to já co nhe ci dos. A par tir des te exa -
me, par tiu-se para a ela bo ra ção de uma es tra té gia,
de um pla no para su pe rar o im pas se, para re du zir
esse alto ris co, per ma nen te, his tó ri co. Fo ram en tão
con ce bi dos e de ta lha dos três ti pos de me di das, to das 
re du to ras do ris co hi dro ló gi co:

– pri me i ro: am pli ar, re for çar e me lho rar as in ter li -
ga ções elé tri cas com ou tras re giões;

– se gun do: im plan tar um con jun to de no vas ter -
me lé tri cas que, uti li zan do o gás dis po ní vel no Nor -
des te ou mes mo gás im por ta do, pu des se cons ti tu -
ir-se em al ter na ti va ener gé ti ca;

– ter ce i ro: ins ta lar um par que ge ra dor de ener -
gia emer gen ci al que des se co ber tu ra ao ris co, até,
em 2005, es ti ves sem con clu í das as obras dos dois
ou tros con jun tos de me di das.

Pas so, a se guir, Se nhor Pre si den te, a co men tar
cada um des ses três blo cos de me di das.

Qu an to às li nhas de in ter li ga ção com as ou tras
re giões, ado ta ram-se duas ini ci a ti vas, uma re la ci o na -
da com a li ga ção Nor te/Nor des te, isto é, com a usi na
de Tu cu ruí, e a ou tra re la ci o na da com a ener gia do
Su des te.

Para re for ço da in ter li ga ção com Tu cu ruí, o dado
de base foi a am pli a ção em cur so des sa usi na, que,
com a cons tru ção de sua se gun da eta pa, está pas san -
do de uma ca pa ci da de ins ta la da de 4.000 me ga watts
para 8.000 me ga watts. As li nhas exis ten tes em 2001 só
per mi ti am re pas sar do Nor des te para o Nor des te 1.300
me ga watts mé di os. Pro gra mou-se en tão um ter ce i ro cir -
cu i to para a li nha de trans mis são em 500 qui lo volts Tu -
cu ruí-Ma ra bá-Aça i lân dia-Impe ra triz-Pre si den te Du tra,
to ta li zan do 924 qui lô me tros. Esta li nha já en trou em
ope ra ção em mar ço des te ano.

Além des sa li nha, foi tam bém pro gra ma do o
quar to cir cu i to da li nha de trans mis são em 500 qui lo -
volts Tu cu ruí-Ma ra bá-Aça i lân dia, to ta li zan do 464 qui -
lô me tros. Aça i lân dia fica 60 qui lô me tros de Impe ra -
triz. A pre vi são de ener gi za ção des ta li nha é de zem -
bro de 2004.

Ain da as so ci a da ao sis te ma de in ter li ga ção de
Tu cu ruí, pro gra mou-se a li nha e trans mis são em 500
qui lo volts Te re si na-So bral-For ta le za, de 540 qui lô me -
tros de ex ten são. Este em pre en di men to de ve rá ser li -
ci ta do pela Ane el até o fi nal do pre sen te se mes tre.

Vale no tar que a se gun da eta pa da usi na de Tu -
cu ruí está com sua cons tru ção mu i to adi an ta da. Dos
40.000 no vos me ga watts de po tên cia, já ope ra a pri -
me i ra má qui na, des de 2 de abril pró xi mo pas sa do.
Em 2003, 2004 e 2005 en tra rão em ope ra ção três
má qui nas por ano. Em 2006, es ta rá ope ran do a úl ti ma 
má qui na. No to tal, onze no vos gran des ge ra do res.
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As no vas li nhas de in ter li ga ção Nor te/Nor des te,
que aca bo de des cre ver, es ta rão ope ran do em da tas
com pa tí ve is com o gra du al au men to da po tên cia de Tu -
cu ruí. Tu cu ruí, no pri me i ro se mes tre de cada ano, tem
ex ces so de afluên cia, que é ver ti do, e pode ope rar no
má xi mo de sua ca pa ci da de, ce den do ener gia para o
Nor des te. Ao in vés de re me ter ao Nor des te 1.300 me -
ga watts mé di os, como faz atu al men te, Tu cu ruí, com as
no vas li nhas, po de rá ce der 2.400 me ga watts mé di os.

Re ce ber essa ener gia de Tu cu ruí du ran te me ta -
de do ano sig ni fi ca que se pode ope rar as tur bi nas do
São Fran cis co aba i xo de sua ca pa ci da de má xi ma ins -
ta la da, pou pá-las en fim, e apro ve i tar o re for ço ex ter -
no para ar ma ze nar mais água nos re ser va tó ri os de
suas usi nas, au men tan do seus ní ve is de se gu ran ça.

O mes mo prin cí pio atua com a se gun da ini ci a ti -
va que men ci o nei, a da in ter li ga ção com o Su des te.
Esta se fa ria por meio da li nha de trans mis são Ser ra
da Mesa-Rio das Éguas-Bom Je sus da Lapa II-Ibi co -
a ra-Go ver na dor Man ga be i ra, de 500 qui lo volts e
1050 qui lô me tros de ex ten são. A usi na de Ser ra da
Mesa fica no ex tre mo nor te de Go iás e in ter li ga-se
com o sis te ma Su des te. Go ver na dor Man ga be i ra é ci -
da de do Re côn ca vo Ba i a no. Esta li nha dis po ni bi li za -
ria para o Nor des te 900 me ga watts mé di os e, prin ci -
pal men te, con tri bu i ria, na con fi gu ra ção do con jun to
de in ter li ga ções, com um gran de efe i to de oti mi za ção
ener gé ti ca. O tre cho Ser ra da Mesa-Ibi co a ra já está
ener gi za do, des de fe ve re i ro des te ano, fal tan do ape -
nas o tre cho Ibi co a ra-Go ver na dor Man ga be i ra.

Se nhor Pre si den te, pas so ago ra a co men tar o
se gun do con jun to de me di das que se to mou em
2001, ou seja, uma gran de am pli a ção do par que de
ter me lé tri cas no Nor des te, ter me lé tri cas a gás, para
ga ran tir al ter na ti va ener gé ti ca à re gião. A op ção gás é 
al ta men te ade qua da ao Nor des te, pois lá te mos mu i -
tas ja zi das de gás: em Ala go as, no Rio Gran de do
Nor te, na Ba hia e, ago ra, tam bém em Ser gi pe. O gás
tam bém pode ser im por ta do ou, ain da, po de re mos
dis por no fu tu ro de in ter li ga ção dos ga so du tos do
Nor des te com os do Su des te.

O con jun to de ter me lé tri cas a gás pro gra ma das, 
a ma i or par te de las já em ple na cons tru ção, de ven do
es tar to das ope ran do em 2004, in clui as se guin tes
cen tra is: Ca ma ça ri, Co te mi nas, Fa fen, For ta le za, Pa -
ra í ba, Ter mo ba hia, Ter mo ce a rá, Ter mo per nam bu co,
Ter mo ser gi pe e a ter mo e lé tri ca Vale do Açu. São três
na Ba hia, duas no Ce a rá, duas no Rio Gran de do Nor -
te. Pa ra í ba, Ser gi pe e Per nam bu co têm uma por Esta -
do. As três ma i o res são Ter mo per nam bu co, com
637,5 me ga watts; Vale do Açu, com 347,5 me ga watts; 
e For ta le za, com 346,5 me ga watts.

No to tal, são 2.361 me ga watts. Na ma i o ria, em -
pre en di men tos pri va dos, mu i tos em as so ci a ção com a
Pe tro bras. Essas ter me lé tri cas da rão ao Nor des te mais

ener gia fir me dis po ní vel, nor mal men te a ser usa da nas
ho ras de pon ta. Sua ener gia tem um pre ço mais alto
que a das hi dre lé tri cas, mas cons ti tu em uma so lu ção
es pe ci al men te ade qua da e ne ces sá ria ao Nor des te.

Se nhor Pre si den te, co men ta rei ago ra o ter ce i ro
blo co de me di das ado ta das em 2001 para a re du ção
do ris co Nor des te, em ter mos de ener gia elé tri ca. Foi
a mon ta gem, em um mo men to di fí cil, de um sis te ma
de ener gia emer gen ci al, de ter me lé tri cas des lo cá ve -
is, aci o na das por que i ma de de ri va dos lí qui dos de pe -
tró leo, pron tas para su prir qual quer emer gên cia.

As usi nas pro vi só ri as en tão con tra ta das to ta li zam, 
no Bra sil, 1.860 me ga watts, e são em nú me ro de 54
cen tra is. A ma i or par te está no Nor des te: lá, são em nú -
me ro de 44 e to ta li zam a po tên cia de 1.450 me ga watts. 

A con cen tra ção da ener gia emer gen ci al no Nor -
des te obe de ce a uma ló gi ca da na tu re za, ines ca pá -
vel, pois, como vi mos, a re gião de pen de qua se que
de uma só ba cia hi dro grá fi ca, a do São Fran cis co, o
que, ob vi a men te, con cen tra e po ten ci a li za o ris co hi -
dro e ner gé ti co da re gião.

A con tra ta ção da re ser va emer gen ci al che gou a
ser ob je to de al gu ma in com pre en são. Fo ram usi nas
con tra ta das por meio de edi ta is de emer gên cia, su je i -
tas à dis po ni bi li za ção ime di a ta, por um ser vi ço que
deve du rar pou cos anos. O cus to de sua ins ta la ção é
o mes mo das ter me lé tri cas a gás. Qu an do ope ram,
seu cus to é mais alto. Nun ca che ga ram a ope rar em
mas sa. Como, des de sua con tra ta ção, em 2001,
quan do do ra ci o na men to, as chu vas têm fa vo re ci do
os re ser va tó ri os do Nor des te, há quem as con si de re
um luxo caro e dis pen sá vel.

Ora, con si de rá-las, hoje, em re tros pec to, dis -
pen sá ve is é o mes mo que o pro pri e tá rio de um car ro,
ao fi nal de um ano sem aci den tes, ar re pen der-se de
ter gas to di nhe i ro com se gu ro. Exa ta men te as sim, as
usi nas emer gen ci a is fo ram e são um se gu ro que vale
a pena pa gar.

Elas fo ram con tra ta das no con tex to de um pe no so 
ra ci o na men to. Os re ser va tó ri os do Nor des te ha vi am ba -
i xa do a qua se 7%, o ní vel em que as hi dre lé tri cas te ri am 
que ser pa ra li sa das. Ha via que con tra tá-las para en se -
jar a re cu pe ra ção dos re ser va tó ri os. As pre vi sões me te -
o ro ló gi cas apon ta vam para a for te pos si bi li da de de con -
ti nu a ção da hi dro lo gia des fa vo rá vel.

Fe liz men te, a na tu re za, no ve rão do iní cio de
2002, nos foi ge ne ro sa, e não foi ne ces sá rio aci o nar
em mas sa a ca pa ci da de emer gen ci al. Pa ga mos o se -
gu ro mas não hou ve aci den te. Sua exis tên cia, no iní -
cio de 2002, foi fun da men tal para que se en fren tas se
a de ci são de sus pen der o ra ci o na men to no Nor des te.

Cum prem hoje as usi nas emer gen ci a is a fun ção 
de sen ti ne las si len ci o sas. Elas es tão dis po ní ve is para 
qual quer fa lha no sis te ma de trans mis são. Ou mes mo 
fa lhas lo ca is na rede de dis tri bu i ção, pois es tão bem
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dis tri bu í das, alo ca das que fo ram em pon tos es tra té gi -
cos dos es ta dos. To dos os es ta dos nor des ti nos fo ram
con tem pla dos com usi nas emer gen ci a is. Diga-se, de
pas sa gem, que, di an te do de sa fio de um cur tís si mo
pra zo de im plan ta ção, foi de ci si vo, en tão, o enér gi co
apo io dos go ver nos es ta du a is: foi pro mo vi do, na oca -
sião, um ver da de i ro es for ço de guer ra para a rá pi da
im ple men ta ção do pro gra ma.

Após o tér mi no dos con tra tos emer gen ci a is, que 
se dará até o ano de 2005, mu i tas des sas usi nas de -
ve rão per ma ne cer no Bra sil, umas no Nor des te, ou -
tras tal vez na Ama zô nia.

Com es ses três blo cos de me di das, to ma das em 
2001, ga ran tiu-se o aten di men to do Nor des te, em ter -
mos de ener gia elé tri ca, até o fi nal de 2007. Para um
con su mo mé dio que hoje é de 6000 me ga watts, es -
sas ini ci a ti vas irão adi ci o nar ao sis te ma nos pró xi mos
anos algo em tor no de 5800 me ga watts – 2000MW
por in ter li ga ção com as re giões Nor te e Su des te,
2361MW por ge ra ção tér mi ca e 1450MW pro ve ni en -
tes das ge ra do ras emer gen ci a is – pra ti ca men te 50%
da atu al ca pa ci da de ins ta la da. Com es sas me di das,
prin ci pal men te com as in ter li ga ções a que me re fe ri,

re du zi mos o ris co Nor des te, que era alto, para o mes -
mo pa ta mar em que se si tua o ris co na ci o nal, que
hoje é ba i xo e ade qua do, e as sim per ma ne ce rá até
2007, fun da do na só li da base do pla no de obras con -
ce bi do em 2001.

Por tan to, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se -
nho res Se na do res, bas ta que o Go ver no do Pre si den -
te Lula, que tem a Mi nis tra Dil ma Rous sef à fren te da
pas ta de Mi nas e Ener gia, não co me ta a ir res pon sa bi -
li da de de não dar o an da men to ne ces sá rio às obras
de trans mis são e ge ra ção de ener gia no Nor des te,
sob pena de vol tar mos a en fren tar, no fu tu ro, nova cri -
se de de sa bas te ci men to. Não faço esta ad ver tên cia
em for ma de ape lo, mas como exi gên cia de toda uma
re gião.

Mu i to obri ga do.

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

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia agra de ce a co la bo ra ção de V.
Exª. Sua so li ci ta ção será aten di da na for ma do Re gi -
men to Inter no, Se na dor José Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 371, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com os art.s 216 e 217 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral e con si de ran do o
Ato da Mesa nº1, de 2001, so li ci to se jam re que ri das a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral por in ter mé dio do Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da es se guin tes do cu men tos:

1. có pia au ten ti ca da do con tra to as si -
na do en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e a
GTECH do Bra sil Ltda;

2. edi tal de con cor rên cia que am pa rou
tal con tra ção;

3. adi ti vos con tra tu a is as si na dos.

Jus ti fi ca ção

Em 1996, a GTECH do Bra sil Ltda ven ceu a li ci -
ta ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral (CEF) e to mou-se
res pon sá vel pela im ple men ta ção e ope ra ção de sis -
te mas on line das lo te ri as fe de ra is.

Con si de ran do o vo lu me ex pres si vo de re cur sos
re la ti vos a es ses con tra tos, se ria de bom al vi tre que o
Se na do Fe de ral re ce bes se có pia au ten ti ca da do con -
tra to as si na do en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e a
GTECH do Bra sil Ltda, o edi tal de con cor rên cia que
am pa rou tal con tra ção e, ain da, pos sí ve is adi ti vos
con tra tu a is, com fi na li da de de au xi li ar em sua fun ção
cons ti tu ci o nal de con tro le ex ter no, con for me dis pos to
no art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim sen do, é im por tan te que o Mi nis tro da Fa -
zen da en ca mi nhe a esta casa os do cu men tos so li ci -
ta dos, ten do em con si de ra ção, in clu si ve a, im por tân -
cia e o en vol vi men to de toda a so ci e da de na ati vi da de 
ad vin da dos jo gos de apos ta.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2003. – Se na dor 
De mós te nes Tor res.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – 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.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2003

Alte ra a re da ção do art. 18 da lei nº
4.771, de 15 de se tem bro de 1965 (Có di go 
Flo res tal), para, nas pro pri e da des ru ra is
pri va das, res pon sa bi li zar o pro pri e tá rio
pelo flo res ta men to ou re flo res ta men to
das áre as de pre ser va ção per ma nen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 18 da Lei nº 4.771, de 15 de se tem -

bro de 1965, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 18. Nas pro pri e da des ru ra is pri va -
das, o pro pri e tá rio fica obri ga do a re a li zar o
flo res ta men to ou o re flo res ta men to das áre -
as de pre ser va ção per ma nen te.

§ 1º A re cu pe ra ção das áre as de que
tra ta este ar ti go de ve rá ser fe i ta me di an te o
plan tio, em cada ano, de pelo me nos um dé -
ci mo da área to tal para com ple men tar a
área de pre ser va ção per ma nen te.

§ 2º A re com po si ção das áre as de pre -
ser va ção per ma nen te de ve rá se guir nor mas 
e cri té ri os es ta be le ci dos pelo ór gão am bi en -
tal com pe ten te.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não pre ju -
di ca a apli ca ção das san ções pe na is e ad -
mi nis tra ti vas pre vis tas na le gis la ção vi gen te, 
em caso de su pres são não au to ri za da da
ve ge ta ção de área de pre ser va ção per ma -
nen te. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

As áre as de pre ser va ção per ma nen te têm a fun -
ção am bi en tal de pre ser var os re cur sos hí dri cos, a
pa i sa gem, a es ta bi li da de ge o ló gi ca, a bi o di ver si da de, 
o flu xo gê ni co de fa u na e flo ra, pro te ger o solo e as se -
gu rar o bem-es tar das po pu la ções hu ma nas. O re sul -
ta do ime di a to e mais vi sí vel da des tru i ção da ca ma da
ve ge tal des sas zo nas é a ero são dos ter re nos e o
con se qüen te as so re a men to dos cor pos d’água, o que 
com pro me te a dis po ni bi li da de e a qua li da de da água,
afe tan do di re ta men te as con di ções de vida das po pu -
la ções. Nes se sen ti do, é elo qüen te o exem plo do rio
São Fran cis co.
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Se gun do a vi gen te re da ção do art. 18 do Có di go 
Flo res tal, nas ter ras de pro pri e da de pri va da, onde
seja ne ces sá rio o flo res ta men to ou o re flo res ta men to
de áre as de pre ser va ção per ma nen te, o Po der Pú bli -
co Fe de ral po de rá fazê-lo sem de sa pro priá-las, se
não o fi zer o pro pri e tá rio. O re fe ri do ar ti go pre vê ain da 
a in de ni za ção do pro pri e tá rio caso este es te ja uti li -
zan do com cul tu ras a área des ma ta da, além de isen -
tar es sas zo nas de tri bu ta ção, isen ção esta já pre vis ta 
na Lei nº 8.171, de 1991. Tal dis po si ção le gal vem es -
ti mu lan do a omis são tan to do Po der Pú bli co como do
pro pri e tá rio ru ral, uma vez que não obri ga a ne nhum.

A le gis la ção am bi en tal bra si le i ra con sa gra a
res pon sa bi li da de ob je ti va pe los da nos am bi en ta is, ou 
seja, aque le que de te ri o ra o meio am bi en te tem, in de -
pen den te men te de cul pa, o de ver ju rí di co de re pa -
rá-lo, sem pre ju í zo das san ções pe na is e ad mi nis tra ti -
vas apli cá ve is, seja o in fra tor pes soa fí si ca ou ju rí di ca. 
Des se modo, a fim de pro mo ver, nes se pon to, ma i or
co e rên cia ao or de na men to ju rí di co am bi en tal bra si le i -
ro, apre sen ta mos esta pro po si ção le gis la ti va que atri -
bui ao pro pri e tá rio a obri ga ção de re pa rar, onde ne -
ces sá rio, as áre as de pre ser va ção per ma nen te em
suas ter ras.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos con tar com a
aqui es cên cia de nos sos Pa res para a apro va ção des -
te Pro je to de lei, que, ao nos so ver, cons ti tui im por tan -
te ini ci a ti va do Po der Le gis la ti vo para a pre ser va ção
do meio am bi en te.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2003. – Ger -
son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Insti tui o novo Có di go Flo res tal

....................................................................................
Art. 17. Nos lo te a men tos de pro pri e da des ru ra is, 

a área des ti na da a com ple tar o li mi te per cen tu al fi xa -
do na le tra a do ar ti go an te ce den te, po de rá ser agru -
pa da numa s por ção em con do mí nio en tre os ad qui -
ren tes.

Art. 18. Nas ter ras de pro pri e da de pri va da, onde
seja ne ces sá rio o flo res ta men to ou o re flo res ta men to
de pre ser va ção per ma nen te, o Po der Pú bli co Fe de ral
po de rá fazê-lo sem de sa pro priá-las, se não o fi zer o
pro pri e tá rio.

§ 1º Se tais áre as es ti ve rem sen do uti li za das
com cul tu ras, de seu va lor de ve rá ser in de ni za do o
pro pri e tá rio.

§ 2º As áre as as sim uti li za das pelo Po der Pú bli -
co Fe de ral fi cam isen tas de tri bu ta ção.
....................................................................................

Art. 19. A ex plo ra ção de flo res tas e de for ma -
ções su ces so ras, tan to de do mí nio pú bli co como de
do mí nio pri va do, de pen de rá de apro va ção pré via do
Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos
Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA, bem como da ado ção
de téc ni cas de con du ção, ex plo ra ção, re po si ção flo -
res tal e ma ne jo com pa tí ve is com os va ri a dos ecos sis -
te mas que a co ber tu ra ar bó rea for me. (Re da ção dada 
pela Lei nº 7.803, de 18-7-1989)

Pa rá gra fo úni co. No caso de re po si ção flo res tal,
de ve rão ser pri o ri za dos pro je tos que con tem plem a
uti li za ção de es pé ci es na ti vas. (Pa rá gra fo acres cen ta -
do pela Lei nº 7.803, de 18-7-1989)
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co -
mis são com pe ten te.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro -
meu Tuma.

É lida a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37, DE 2003

Con fe re à Co mis são de Fis ca li za ção 
e Con tro le do Se na do Fe de ral e da Câ ma -
ra dos De pu ta dos me ca nis mos que tor -
nam efi ci en te a fis ca li za ção das con tas
pú bli cas.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Fica in clu í do, no art. 58, o se guin te pa rá -
gra fo 4º, re nu me ran do-se o atu al § 4º que pas sa a ser
de no mi na do como § 5º:

“§ 4º As co mis sões ou sub co mis sões
per ma nen tes es pe ci a li za das na fis ca li za ção 
e con tro le das con tas pú bli cas do Con gres -
so Na ci o nal ou de qual quer de suas Ca sas
te rão po de res de in ves ti ga ção pró pri os das
au to ri da des ju di ci a is, além de ou tros pre vis -
tos nos re gi men tos das res pec ti vas Ca sas.”
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Art. 2º Os pa rá gra fos 1º e 4º do art. 71 pas sam a

ter a se guin te re da ção, acres ci do:

“§ 1º Ao ve ri fi car in dí ci os de ir re gu la ri -

da de em con tra to de qual quer na tu re za fir -

ma do pela Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral

ou por qual quer ou tro ente pú bli co ou pri va -

do com re cur sos fe de ra is, o Tri bu nal en ca -

mi nha rá, de ime di a to, a ma té ria para de ci -

são da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le 

do Se na do Fe de ral, que de ci di rá so bre sus -

ta ção do con tra to ou de cláu su la con tra tu al

e de ter mi na rá a ado ção de me di das ao res -

pon sá vel, sem pre ju í zo das san ções a se -

rem apli ca das pelo Tri bu nal e da res pon sa -

bi li za ção ci vil e pe nal.
§ 2º A Co mis são de Fis ca li za ção e

Con tro le terá pra zo de 30 dias para de ci -
dir so bre a ma té ria; se não o fi zer nos 15
pri me i ros dias fi ca rá so bres ta do o an da -
men to dos pro ces sos de to das as de ma is
es pé ci es, até que se com ple tem os 30
dias.

§ 3º Fin do o pra zo de 30 dias sem que 
a Co mis são se pro nun cie, a ma té ria será re -
me ti da ao ple ná rio do Se na do Fe de ral, onde 
será exa mi na da em re gi me de ur gên cia.

§ 4º Se o Ple ná rio do Se na do não se
ma ni fes tar em 30 dias, o Tri bu nal terá igual
pra zo para fazê-lo.

§ 5º Qu al quer par la men tar ou Co mis -
são da Câ ma ra dos De pu ta dos ou do Se na -
do Fe de ral po de rá apre sen tar à Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de -
ral de nún cia de ir re gu la ri da de no pro ces so
li ci ta tó rio, bem como no con te ú do e na exe -
cu ção de con tra to, que será pro ces sa da nos 
ter mos des te ar ti go.

§ 6º No exa me da ma té ria, a Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do
po de rá uti li zar os po de res que lhe são
con fe ri dos pelo § 4º do art 58, de ven do, se 
for o caso, en ca mi nhar suas con clu sões
ao Mi nis té rio Pú bli co para que pro mo va
res pon sa bi li da de ci vil cri mi nal dos in fra to -
res.”

Art. 3º Fi cam re mu ne ra dos os pa rá gra fos 4º e

5º do art. 71, que pas sa rão a ser de sig na dos como

7º e 8º res pec ti va men te.
Art. 4º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -

gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Já são con ta dos 14 anos da pre sen te Car ta
Mag na e o que se ve ri fi ca é que a sis te má ti ca cons ti -
tu ci o nal de sus ta ção de con tra tos ei va dos de ví ci os
de mons trou-se ab so lu ta men te ine fi caz à luz dos fa -
tos.

São 14 anos sem uma úni ca ma ni fes ta ção do
Con gres so Na ci o nal so bre qual quer le são ao di re i to
pro mo vi da em con tra tos ad mi nis tra ti vos.

As ca u sas des ta ine fi cá cia são, pri me i ra men te,
a de mo ra, por par te do Tri bu nal de Con tas da União
no exa me e na de ci são so bre a ma té ria: em se gun do
lu gar, a len ti dão do Con gres so que dis põe do exí guo
pra zo de 60 dias para de ci dir, fin do o qual o po der de -
ci só rio re tor na ao Tri bu nal de Con tas da União.

Na prá ti ca, a tí tu lo de exem plo, o con tra to da
cons tru ção do edi fí cio sede do Tri bu nal Re gi o nal de
São Pa u lo po de ria ter sido sus ta do des de 1994 quan -
do o Tri bu nal de Con tas da União apu rou, ini ci al men -
te, gra ves ir re gu la ri da des na con du ção.

A inér cia do Tri bu nal de Con tas da União e do
Con gres so Na ci o nal per mi ti ram que o pe cu la to e a
cor rup ção ti ves se con ti nu i da de, con tri bu in do, as sim,
para o su ces so da prá ti ca cri mi no sa.

O Le gis la ti vo não pode fi car es tá ti co di an te des -
sa re a li da de. Urge a apro va ção de me ca nis mo que
ofe re ça ao Esta do con di ções de re a li zar o con tro le
das con tas pú bli cas de for ma efi ci en te e efi caz.

Além dis so, a atu al sis te má ti ca li mi ta o con tro -
le pelo Con gres so ape nas aos con tra tos fir ma dos
pelo Po der Exe cu ti vo, ex clu in do a abran gên cia de
atu a ção so bre os de ma is Po de res, o que con tra ria o 
pró prio es pí ri to da nor ma con ti da no art. 70, que im -
pu ta ao Le gis la ti vo o pa pel de ca be ça do sis te ma de 
con tro le ex ter no das con tas de toda a Admi nis tra -
ção Pú bli ca.

Pelo ex pos to, es pe ra mos con tar com o apo io
dos nos sos pa res para apro va ção da pre sen te pro po -
si ção.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2003. –
Ante ro Paes de Bar ros.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SUB SE ÇÃO II
Da Emen da à Cons ti tu i ção

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.
....................................................................................

SE ÇÃO VII
Das Co mis sões

Art. 58. O Con gres so Na ci o nal e suas Ca sas te -
rão co mis sões per ma nen tes e tem po rá ri as, cons ti tu í -
das na for ma e com as atri bu i ções pre vis tas no res pec -
ti vo re gi men to ou no ato de que re sul tar sua cri a ção.
....................................................................................

§ 4º Du ran te o re ces so, ha ve rá uma co mis são
re pre sen ta ti va do Con gres so Na ci o nal, ele i ta por
suas Ca sas na úl ti ma ses são or di ná ria do pe río do le -
gis la ti vo, com atri bu i ções de fi ni das no re gi men to co -
mum, cuja com po si ção re pro du zi rá, quan to pos sí vel,
a pro por ci o na li da de da re pre sen ta ção par ti dá ria.
....................................................................................

SE ÇÃO IX
Da Fis ca li za ção Con tá bil,
Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

Art. 70. (*) A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or -
ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e das
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à 
le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no,
e pelo sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.

Pa rá gra fo úni co. Pres ta rá con tas qual quer pes -
soa fí si ca ou en ti da de pú bli ca que uti li ze, ar re ca de,
guar de, ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros, bens e va -
lo res pú bli cos ou pe los qua is a União res pon da, ou
que, em nome des ta, as su ma obri ga ções de na tu re za 
pe cu niá ria.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres -

so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:
....................................................................................

§ 1º No caso de con tra to, o ato de sus ta ção será
ado ta do di re ta men te pelo Con gres so Na ci o nal, que
so li ci ta rá, de ime di a to, ao Po der Exe cu ti vo as me di -
das ca bí ve is.

§ 2º Se o Con gres so Na ci o nal ou o Po der Exe -
cu ti vo, no pra zo de no ven ta dias, não efe ti var as me di -
das pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or, o Tri bu nal de ci di -
rá a res pe i to.

§ 3º As de ci sões do Tri bu nal de que re sul te im -
pu ta ção de dé bi to ou mul ta te rão efi cá cia de

tí tu lo exe cu ti vo.
§ 4º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -

ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi -
da des.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que
aca ba de ser lida está su je i ta a dis po si ções es pe cí fi -
cas cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi -
men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 372 , DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro-Che -
fe da Casa Ci vil so bre a cor re i ção dos re -
cur sos re ce bi dos em con vê ni os com o
go ver no fe de ral por mu ni cí pi os da Ba hia
com sus pe i ta de fra u des.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com  base no § 2º 

do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que, ou vi da a
Mesa, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro-Che fe da Casa
Ci vil as se guin tes in for ma ções:

a) Con si de ran do as só li das de nún ci as
en vol ven do os mu ni cí pi os ba i a nos de Ita bu -
na e Ala go i nha; Con si de ran do, tam bém, a
que bra da me to do lo gia uti li za da pela Con -
tro la do ria para sor te io de mu ni cí pi os que
so fre rão cor re i ção; Qu a is as ações pre ten di -
das pela Con tro la do ria-Ge ral para au di to rar
as re fe ri das ci da des.

12536 Sex ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    265ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Jus ti fi ca ção

A Con tro la do ria-Ge ral da União, che fi a da pelo
mi nis tro Wal dir Pi res, ado tou re cen te men te a me to do -
lo gia de sor te io para a es co lha dos mu ni cí pi os que
so fre rão cor re i ção nos re cur sos re ce bi dos em con vê -
nio com o go ver no fe de ral, atra vés do en vio de uma
equi pe de au di ta gem.

De fato, o pro ces so é in te res san te e visa ga ran -
tir que não ha ve rá uso po lí ti co des tas ações. Po rém,
re cen te men te, a me to do lo gia foi que bra da para in clu -
ir, ex tra-sor te io, dois ou tros mu ni cí pi os ba i a nos, os
mu ni cí pi os de Por to Se gu ro e Ma ra go gi pe.

Além das fis ca li za ções em Por to Se gu ro e Ma -
ra go gi pe, o mi nis tro tam bém ad mi tiu a um jor nal lo cal
que está es tu dan do o en vio da for ça-ta re fa a ou tro
mu ni cí pio ba i a no, Can san ção. A se con fir mar, ca rac -
te ri za ria a ter ce i ra que bra da me to do lo gia de fi ni da.

A me to do lo gia é me ri tó ria e elo giá vel, re ce ben -
do elo gi os do pró prio mi nis tro Wal dir Pi res. Po rém,
como já foi que bra da duas ve zes, e cre io que, ex clu si -
va men te, para mu ni cí pi os ba i a nos, so li ci to in for ma -
ções ao Cor re dor no in tu i to de vi a bi li zar a in clu são de
dois ou tros mu ni cí pi os nes sa lis ta: as ci da des de Ita -
bu na e Ala go i nha.

Em Ita bu na, o Mi nis té rio Pú bli co aca ba de en -
trar com uma ação ci vil pú bli ca, por im pro bi da de ad -
mi nis tra ti va, e uma ação pe nal, de cri me de res pon sa -
bi li da de por da nos ca u sa dos ao Erá rio, con tra o pre fe -
i to Ge ral do Si mões. Os pro mo to res acu sam o des vio
de R$7 mi lhões em re cur sos pú bli cos des ti na dos à
sa ú de da po pu la ção.

A si tu a ção do pre fe i to de Ita bu na se agra vou on -
tem, com o anún cio do rom pi men to por par ti dos de
sua an ti ga base, o PV e o PSB, que con co mi tan te -
men te, ini ci a ram a co le ta de as si na tu ras na po pu la -
ção para uma ação ci vil pú bli ca vi san do o afas ta men -
to do pre fe i to.

Tam bém há de nún ci as gra ves con tra o pre fe i to
de Ala go i nhas, Jo se il do Ra mos, so bre tu do na apli ca -
ção de re cur sos de sa ú de re ce bi dos do es ta do e da
União. So men te do go ver no fe de ral, nos qua tro pri -
me i ros me ses do ano, a pre fe i tu ra de Ala go i nhas já
re ce beu R$7 mi lhões des ti na dos ex clu si va men te
para a sa ú de. Entre tan to, fal tam lu vas, me di ca men tos 
e até am bu lân ci as nos pos tos de sa ú de.

O Hos pi tal do Cân cer Arlin da Ro bat to, uma ins -
ti tu i ção fi lan tró pi ca que aten de sem co brar a pa ci en -
tes de toda a re gião, está ame a ça do de fe char as por -
tas por que não re ce be do mu ni cí pio re pas ses de con -
vê nio há três me ses.

Estas são, por tan to, duas si tu a ções emer gen ci -
a is no pon to de vis ta da ne ces sá ria obe diên cia aos
prin cí pi os da le ga li da de, da mo ra li da de e da efi ciên -
cia em dois im por tan tes mu ni cí pi os ba i a nos. Cre io
que es tas duas in ves ti ga ções iri am re for çar a ido ne i -
da de do tra ba lho re a li za do pela CGU e tam bém ofe -
re cer de mons tra ção pú bli ca da in dis pen sá vel isen ção 
com que deve se con du zir este or ga nis mo.

Des se modo, so li ci to es sas in for ma ções com o
ob je ti vo de es ten der a ou tros mu ni cí pi os ba i a nos a
pos si bi li da de de cor re i ção ime di a ta das ações de
seus go ver nan tes, em de fe sa do bem pú bli co e da
qua li da de de vida da po pu la ção.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2003. – Cé sar
Bor ges.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 373, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do de De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or so bre a des ti na ção de
re cur sos do Ban co Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al BNDES –  
a ou tros pa í ses.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no § 2º

do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que, ou vi da a
Mesa, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do de De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or as se -
guin tes in for ma ções jun to ao BNDES:

a) Estu do que sub si di ou a de ci são de
au men tar a par ti ci pa ção bra si le i ra na Cor -
po ra ción Andi na de Fo men to  – CAF, des ta -
can do as van ta gens e des van ta gens para o
Bra sil;

b) Va lor que será des ti na do ao fun do
de co mér cio bi la te ral en tre Bra sil e Argen ti -
na;

c) Estu do que sub si di ou a cri a ção des -
se fun do, es pe ci al men te o me ca nis mo de fi -
nan ci a men to de im por ta ções de pro du tos
ar gen ti nos, apon tan do suas van ta gens e
des van ta gens para o Bra sil;

d) Per cen tu al de re cur sos do fun do
que fi nan ci a rá as im por ta ções de pro du tos
ar gen ti nos;

e) Como funcionará o mecanismo de
financiamento de importações argentinas
(prazo, beneficiários, taxa de juros,
garantias);
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f) Vo lu me de re cur sos do BNDES que
será des ti na do a ou tros pa í ses, de ta lhan do
a es tra té gia do ban co em cada um dos ca -
sos;

g) Evo lu ção do vo lu me de re cur sos do
BNDES re pas sa do à re gião Nor des te nos
úl ti mos anos (por es ta do).

Jus ti fi ca ção

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo pu bli cou, no dia 7 de
maio de 2003, ma té ria des ta can do a cri a ção, pelo
BNDES, de um fun do de até US$1 bi lhão para fi nan ci -
ar o co mér cio bi la te ral en tre Bra sil e Argen ti na.

De acor do com a re por ta gem, o fun do po de rá fi -
nan ci ar im por ta ções de pro du tos ar gen ti nos e apo i ar
tam bém ope ra ções con jun tas de ex por ta ções dos
dois pa í ses para ou tros mer ca dos.

O pre si den te do BNDES, se gun do a ma té -
ria, afir mou que a ins ti tu i ção “está pas san do a atu ar
não mais como um ban co es tri ta men te bra si le i ro, mas 
como um ban co sul-ame ri ca no”.

Ain da se gun do a re por ta gem, “a Cor po ra ción
Andi na de Fo men to –  CAF, uma ins ti tu i ção cri a da por
pa í ses an di nos (Bo lí via, Peru, Equa dor, Co lôm bia e
Ve ne zu e la, de ve rá re ce ber uma in je ção de ca pi tal
bra si le i ro de US$350 mi lhões nos pró xi mos anos. O
di nhe i ro au men ta rá de 2,5% para 20% a par ti ci pa ção
bra si le i ra no ca pi tal da GAF”.

Des de a sua fun da ção, em 20 de ju nho de 1952, 
o BNDES vem fi nan ci an do os gran des em pre en di -
men tos in dus tri a is e de in fra-es tru tu ra ten do mar can -
te po si ção no apo io aos in ves ti men tos na agri cul tu ra,
no co mér cio e ser vi ços.

O BNDES tem sido um dos prin ci pa is agen tes
do go ver no fe de ral no for ne ci men to de ca pi tal de lon -
go pra zo para o se tor pri va do, es pe ci al men te para as
mi cro e pe que nas em pre sas. O ban co tem se des ta -
ca do, tam bém, como im por tan te fi nan ci a dor das ex -
por ta ções bra si le i ras.

O ca pi tal no Bra sil tem sido his to ri ca men te um
fa tor es cas so e, in va ri a vel men te, de cus to bas tan te
ele va do para as em pre sas bra si le i ras, o que en ca re ce 
o in ves ti men to pri va do e pre ju di ca o cres ci men to eco -
nô mi co do país.

Os re cur sos ofe re ci dos pelo BNDES às em pre -
sas bra si le i ras, ape sar do cres ci men to ob ser va do nos 
úl ti mos anos, ain da não são su fi ci en tes para aten der
à gran de de man da exis ten te, uma vez que as ta xas
de ju ros pra ti ca das pelo ban co são nor mal men te me -
no res que as co bra das pelo res tan te do sis te ma ban -
cá rio bra si le i ro.

Ten do em vis ta o ce ná rio atu al, mar ca do pela
es cas sez de re cur sos para aten der à de man da dos
se to res pro du ti vos bra si le i ros, e con si de ran do que
tais re cur sos po de rão ser di re ci o na dos para ou tros
pa í ses, o que pre ju di ca rá as em pre sas na ci o na is,
apre sen to este Re que ri men to de in for ma ções para o
qual pe di mos o apo io des ta Casa.

Sala das Ses sões, 22 de maio 2003.  –  Cé sar
Bor ges.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à
Mesa para de ci são, nos ter mos do in ci so III do art.
216 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

OF. GLPMDB Nº 259/03

Bra sí lia, 21 de maio de 2003

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 Ro me ro Jucá,
como mem bro su plen te, em subs ti tu i ção ao Se na dor
Gil ber to Mes tri nho, na Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le – CFC.

Apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce -
lên cia vo tos de es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 202, DE 2003

Pro í be a co mer ci a li za ção de ar mas
de fogo e mu ni ções em todo ter ri tó rio na -
ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º Fica pro i bi da a co mer ci a li za ção de arma

de fogo e mu ni ção em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal.
Pa rá gra fo úni co. Não se in clui na pro i bi ção a

ven da para:
I – as For ças Arma das;
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II – os ór gãos re fe ri dos no ar ti go 144 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral;

III – os ór gãos de in te li gên cia fe de ral ins ti tu í dos
por lei;

IV – as guar das mu ni ci pa is;
V – ór gãos que exer çam, na for ma da lei, o po -

der de po lí cia;
VI – as po lí ci as a que se re fe rem os ar ti gos 51,

IV e 52, XIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral;
VII – as em pre sas de se gu ran ça pri va da e trans -

por te de va lo res cons ti tu í das, nos ter mos da le gis la -
ção es pe cí fi ca;

VIII – as en ti da des de des por to re gu lar men te
cons ti tu í das, cu jas ati vi da des es por ti vas de man dem
o uso de ar mas, ob ser van do-se, no que cou ber, a le -
gis la ção am bi en tal;

IX – os co le ci o na do res com ca das tro es pe cí fi co
no Mi nis té rio da De fe sa, na for ma do re gu la men to;

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo ins ti tu i rá sis te ma de
fis ca li za ção, con tro le es ta tís ti ca das ar mas for ne ci -
das aos en tes re la ci o na dos no ar ti go 1º des ta lei, con -
for me  re gu la men to.

Art. 3º As ar mas ob je to de ven da te rão mar ca in -
de lé vel que os dis tin gam das não re gis tra das.

Art. 4º As ar mas de fogo e mu ni ção per ten cen -
tes a par ti cu la res e a res pec ti va mu ni ção se rão re co -
lhi das a lo cal de sig na do pelo Po der Exe cu ti vo, no pra -
zo de 360 dias da pu bli ca ção des ta lei.

§ 1º A União in de ni za rá os pro pri e tá ri os de que
tra ta o ca put des te ar ti go, na for ma do re gu la men to.

§ 2º A in de ni za ção pre vis ta nes te ar ti go só se
apli ca às ar mas que, por oca sião da en tra da em vi gor
des ta lei, fo rem con si de ra das re gu la ri za das.

§ 3º Não se rão apli ca das as san ções pre vis tas
no art. 10 da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997,
aos de ten to res de ar mas não re gu la res que fi ze rem,
vo lun ta ri a men te, o seu re co lhi men to na for ma e no
pra zo pre vis to no ca put.

Art. 5º Será apli ca da mu i ta de R$100.000,00
(cem mil re a is) a R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is),
con for me es pe ci fi car o re gu la men to:

I – à em pre sa de trans por te aé reo, ro do viá rio,
fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la cus tre que de li be ra -
da men te, por qual quer meio, faça, pro mo va, fa ci li te
ou per mi ta o trans por te de arma ou mu ni ção sem a
de vi da au to ri za ção ou com inob ser vân cia das nor -
mas de se gu ran ça;

II – à em pre sa pro du to ra ou co mer ci a li za do ra de 
ar ma men tos que re a li ze pu bli ci da de para ven da de
ar mas a par ti cu la res.

III – à em pre sa que ela bo re ou di vul gue ma te ri al 
de pro pag anda es ti mu lan do o uso de arma de fogo
nos mol des con trá ri os ao des ta lei.

Art. 6º O Po der Exe cu ti vo Fe de ral, em co la bo ra -
ção com os Esta dos e Mu ni cí pi os, im ple men ta rá
ações es pe cí fi cas de com ba te ao trá fi co de ar mas,
em do ta ções fi xa das na Lei Orça men tá ria Anu al.

Art. 7º O art. 10 da Lei nº 9.437, de 1997, pas sa
a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 10. .................................................
Pena: re clu são de um a dois anos e

mul ta
§ 1º .......................................................
II – uti li zar, fa bri car, co mer ci a li zar e im -

por tar arma de brin que do, si mu la cro de
arma ca paz de ate mo ri zar ou trem para o fim 
de co me ter cri mes;

III – pro mo ver, fa ci li tar ou au xi li ar o
des vio de ar mas e mu ni ções.

..............................................................
§ 4º A pena é au men ta da da me ta de:
I – se o cri me é pra ti ca do por ser vi dor

pú bli co, va len do-se do car go, fun ção ou em -
pre go;

II – nos ca sos de re in ci dên cia”.

Art. 8º O Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao
Con gres so Na ci o nal re la tó rio anu al so bre os re sul ta -
dos ob ti dos com a apli ca ção des ta lei.

Art. 9º Fi cam re vo ga dos os ar ti gos 4º, 5º, 7º 8º,
9º e 18 da Lei 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997.

Art. 10. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias, a con tar da sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Antes de ini ci ar pro pri a men te as jus ti fi ca ti vas de 
ca rá ter mas téc ni co, po nho à re fle xão dos ilus tres
Par la men ta res a se guin te ques tão: quan tos de lin -
qüen tes fo ram im pe di dos de co me ter cri mes em ra -
zão do por te de arma pe los ci da dãos co muns? Num
even tu al em ba te te ria o ci da dão por ta dor de arma a
ga ran tia de su ces so em sua de fe sa pes so al ou tal
por te se afi gu ra ria num ris co a sua pró pria vida?

Ou tro pon to que me re ce des ta que, a par tir de
es tu dos do com por ta men to hu ma no atu al, é a pro li fe -
ra ção dos cha ma dos cri mes ba na is, que ocor rem no
trân si to e nas nos sas re si dên ci as. Cer ta men te, o fato
de por tar urna arma por oca sião de uma dis cus são fa -
mi li ar ou mes mo na ele va sig ni fi ca ti va men te as chan -
ces da ocor rên cia de ho mi cí di os.
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Fora da ver ten te do lo sa, o ma nu se io de ar mas
nas re si dên ci as abre pos si bi li da des para os aci den -
tes de mor te, mu i tas ve zes en vol ven do cri an ças.
Cite-se, ade ma is, os inú me ros me ros ca sos de su i cí -
di os de cor ren tes da per ma nên cia de ar mas nas ca -
sas dos bra si le i ros.

O Ce ná rio da cri mi na li da de no Bra sil é vis to sob
di ver sos nú me ros. Tra ze mos al guns que en ten de mos
re le van tes:

Em vá ri as Uni da des da Fe de ra ção,
como Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e Per nam -
bu co, os ho mi cí di os são os res pon sá ve is
por mais da me ta de das mor tes de jo vens.
Em 68,3% des tes ca sos, fo ram uti li za das ar -
mas de fogo (Mapa da Vi o lên cia III – Unes -
co)

Le van do-se em con ta to das as ci da -
des, as ta xas de ho mi cí dio por 100.000 ha -
bi tan tes au men ta ram em 13 Ca pi ta is no pri -
me i ro se mes tre de 2002, re la ti va men te ao
pri me i ro se mes tre de 2001, Se gun do da dos
do Mi nis té rio da Jus ti ça

Dos 44.715 jo vens que mor re ram cm
2000, 13.186 fo ram de vi do a ar mas de fogo.
Nada me nos que 29,5% de to das as mor tes 
ju ve nis no ano 2.000 fo ram ca u sa das por
ar mas de fogo. A uti li za ção de ar mas de
fogo na ocor rên cia de ho mi cí di os en tre os
jo vens é cres cen te e des ta ca da (Fó rum da
Unes co/Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de São Pa u lo)

No fi nal da dé ca da de 70, ape nas um
ter ço dos ho mi cí di os no Dis tri to Fe de ral eram
com anu as de fogo. Hoje eles re pre sen tam
três quar tos. O cres ci men to dos ho mi cí di os
com ar mas de fogo foi qua tro ve zes mais rá pi -
do do que o dos ho mi cí di os com ou tros me i -
os. (Jor nal Cor re io Bra zi li en se – ju nho 2002)

O cus to das mor tes com ar mas de
fogo con so me 14% do Pro du to Inter no (PIB) 
da Amé ri ca La ti na, 10% do PIB do Bra sil e
25% do  PIB da Co lôm bia. (da dos da ONG
De sar me).

Vis to isso, vis lum bra mos a ne ces si da de da
ado ção de me di das le gis la ti vas que pro í bam a co -
mer ci a li za ção de ar mas mu ni ção. No ta da men te, di -
re i to ab so lu to não há ma nu ten ção de ar mas em re -
si dên cia. Hou ves se esse di re i to, por que não ar ma -
ze na mos gra na das, pól vo ra, ex plo si vos, etc? Há me -
di das para tal di re i to e as atu a is cir cuns tân ci as de
cri mi na li da de no Bra sil exi gem que a nor ma ju rí di ca
es ta be le ça li mi ta ções.

Se guem-se os pon tos que jul ga dos opor tu nos e
cons tan tes do Pro je to:

a) o pro je to não tra ta ape nas de pro i bir 
a co mer ci a li za ção de ar mas e mu ni ção.
Esta be le ce a cri a ção de um pro gra ma para
com ba te ao trá fi co de ar mas, com do ta ções
es pe cí fi cas na Lei Orça men tá ria Anu al, atu -
an do, des sa for ma, em ou tro foco da ofer ta
de ar ma men tos no País;

b) Cria sis te ma de fis ca li za ção e con -
tro le da co mer ci a li za ção de ar mas, para os
ór gãos e en ti da des au to ri za das le gal men te 

c) A re da ção está com pa ti bi li za da com 

ou tras le gis la ções, in clu si ve a am bi en tal:
d) O pro je to re pri me a pu bli ci da de da

co mer ci a li za ção de ar mas,
e) Os re sul ta dos das po lí ti cas de se gu -

ran ça, no to can te às ar mas, pas sam a ser
co mu ni ca dos ao Con gres so Na ci o nal.

Por fim, sa li en te-se que o Pro je to, nos mol des
em que foi ela bo ra do, está con di zen te com as li nhas 
da se gu ran ça pú bli ca tra ça das pelo Go ver no Fe de -
ral, que, em seu Pla no de Se gu ran ça, pri o ri za o con -
tro le das ar mas no País.

Nes se con tex to, apre sen ta-se como con tri bu i -
ção do Par la men to à me lho ria do qua dro de se gu ran -
ça no País.

Sala das Ses sões,  22 de maio de 2003. – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros.

LE GIS LA ÇÃO CITADA,
 ANEXADA PELA SUB SE CRE TA RIA DE ATA

LEI Nº 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

Insti tui o Sis te ma Na ci o nal de
Armas – SINARM, es ta be le ce con di ções
para o re gis tro e para o por te de arma de
fogo, de fi ne cri mes e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

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

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

Art. 10. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter 
em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta -
men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da e ocul tar arma de fogo, de uso per mi ti do, sem
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a au to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na ção le -
gal ou re gu la men tar.

Pena – de ten ção de um a dois anos e mul ta.
§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para im pe dir

que me nor de de zo i to anos ou de fi ci en te men tal se
apo de re de arma de fogo que es te ja sob sua pos se ou 
que seja de sua pro pri e da de, ex ce to para a prá ti ca do
des por to quan do o me nor es ti ver acom pa nha do do
res pon sá vel ou ins tru tor;

II – uti li zar arma de brin que do, si mu lan do de
arma ca paz de ate mo ri zar ou trem, para o fim de co -
me ter cri mes;

III – dis pa rar arma de fogo ou aci o nar mu ni ção
em lu gar ha bi ta do ou em suas ad ja cên ci as, em via
pú bli ca ou em di re ção a ela, des de que o fato não
cons ti tua cri me mais gra ve.

§ 2º A pena é de re clu são de dois anos a qua tro
anos e mul ta, na hi pó te se des te ar ti go, sem pre ju í zo
da pena por even tu al cri me de con tra ban do ou des ca -
mi nho, se a arma de fogo ou aces só ri os fo rem de uso
pro i bi do ou res tri to.

§ 3º Nas mes mas pe nas do pa rá gra fo an te ri or
in cor re quem:

I – su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra ção ou
qual quer si nal de iden ti fi ca ção de arma de fogo ou ar -
te fa to:

II – mo di fi car as ca rac te rís ti cas da arma de fogo, 
de for ma a tomá-la equi va len te a arma de fogo de uso
pro i bi do ou res tri to;

III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre gar ar te fa to 
ex plo si vo e/ou in cen diá rio sem au to ri za ção;

IV – pos su ir con de na ção an te ri or por cri me con -
tra a pes soa, con tra o pa tri mô nio e por trá fi co ilí ci to de 
en tor pe cen tes e dro gas afins.

§ 4º A pena é au men ta da da me ta de se o cri me
é pra ti ca do por ser vi dor pú bli co.

Art. 4º O Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal, au -
to ri za o seu pro pri e tá rio a man ter a arma de fogo ex -
clu si va men te no in te ri or de sua re si dên cia ou de pen -
dên cia des ta, ou, ain da, no seu lo cal de tra ba lho, des -
de que seja ele o ti tu lar ou o res pon sá vel le gal do es -
ta be le ci men to ou em pre sa.

Pa rá gra fo úni co. A ex pe di ção do cer ti fi ca do de
re gis tro de arma de fogo será pre ce di da de au to ri za -
ção do Si narm.

Art. 5º O pro pri e tá rio, pos su i dor ou de ten tor de
arma de fogo tem o pra zo de seis me ses, pror ro gá vel
por igual pe río do, a cri té rio do Po der Exe cu ti vo, a par -
tir da data da pro mul ga ção des ta lei, para pro mo ver o

re gis tro da arma ain da não re gis tra da ou que teve a
pro pri e da de trans fe ri da, fi can do dis pen sa do de com -
pro var a sua ori gem, me di an te re que ri men to, na con -
for mi da de do re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Pre su me-se de boa fé a pes -
soa que pro mo ver o re gis tro de arma de fogo que te -
nha em sua pos se.

CAPÍTULO III
Do Por te

Art. 6º O por te de arma de fogo fica con di ci o na -
do à au to ri za ção da au to ri da de com pe ten te, res sal va -
do os ca sos ex pres sa men te pre vis tos na le gis la ção
em vi gor.

Art. 7º A au to ri za ção para por tar arma de fogo
terá efi cá cia tem po ral li mi ta da, nos ter mos de atos re -
gu la men ta res e de pen de rá de o re que ren te com pro -
var ido ne i da de, com por ta men to so ci al pro du ti vo, efe -
ti va ne ces si da de, ca pa ci da de téc ni ca e ap ti dão psi co -
ló gi ca para o ma nu se io de arma de fogo.

§ 1º O por te es ta du al de arma de fogo re gis tra da 
res trin gir-se-á aos li mi tes da uni da de da fe de ra ção na 
qual es te ja do mi ci li a do o re que ren te, ex ce to se hou -
ver con vê nio en tre Esta dos li mí tro fes para re cí pro ca
va ri e da de nos res pec ti vos ter ri tó ri os.

§ 2º (Ve ta do)
§ 3º (Ve ta do)
Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para o por te de

arma de fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal so men te será ex pe di da em con di ções es pe ci a is, a 
se rem es ta be le ci das em re gu la men to.

Art. 9º Fica ins ti tu í da a co bran ça de taxa pela
pres ta ção de ser vi ços re la ti vos à ex pe di ção de Por te
Fe de ral de Arma de Fogo, nos va lo res cons tan tes do
Ane xo a esta lei.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da dos des ti -
nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi da des do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.
....................................................................................

Art. 18. É ve da do ao me nor de vin te e um anos
ad qui rir arma de fogo.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 144. (*) A se gu ran ça pú bli ca, de ver do Esta -

do, di re i to e res pon sa bi li da de de to dos, é exer ci da
para a pre ser va ção da or dem pú bli ca e da in co lu mi -
da de das pes so as e do pa tri mô nio, atra vés dos se -
guin tes ór gãos:
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I – po lí cia fe de ral;
II –  po lí cia ro do viá ria fe de ral;
III – po lí cia fer ro viá ria fe de ral;
IV – po li ci as ci vis;
V – po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros mi -

li ta res.
§ 1º A po lí cia Fe de ral, ins ti tu í da por lei como ór gão 

per ma nen te, es tru tu ra do em car re i ra, des ti na-se a:
I – apu rar in fra ções pe nas con tra a or dem po lí ti -

ca e so ci al ou em de tri men to de bens, ser vi ços e in te -
res ses da União ou de suas en ti da des au tár qui cas e
em pre sas pú bli cas, as sim como ou tras in fra ções cuja
prá ti ca te nha re per cus são in te res ta du al ou in ter na ci -
o nal e exi ja re pres são uni for me, se gun do se dis pu ser
em lei;

II – pre ve nir e re pri mir o trá fi co ilí ci to de en tor pe -
cen tes e dro gas afins, o con tra ban do e o des ca mi nho, 
sem pre ju í zo da ação fa zen dá ria e de ou tros ór gãos
pú bli cos nas res pec ti vas áre as de com pe tên cia;

III – exer cer as fun ções de po lí cia ma rí ti ma, aé -
rea e de fron te i ras;

IV – exer cer, com ex clu si vi da de, as fun ções de
po li cia ju di ciá ria da União.

§ 2º A po lí cia ro do viá ria fe de ral, ór gão per ma nen -
te, es tru tu ra do em car re i ra, des ti na-se, na for ma da lei,
ao pa tru lha men to os ten si vo das ro do vi as fe de ra is.

§ 3º A po lí cia fer ro viá ria fe de ral, ór gão per ma nen -
te, es tru tu ra do em car re i ra, des ti na-se, na for ma da lei,
ao pa tru lha men to os ten si vo das fer ro vi as fe de ra is.

§ 4º Às po lí ci as ci vis, di ri gi das por de le ga dos de
po li cia de car re i ra, in cum bem, res sal va da a com pe -
tên cia da União, as fun ções de po lí cia ju di ciá ria e a
apu ra ção de in fra ções pe na is, ex ce to as mi li ta res.

§ 5º Às po li ci as mi li ta res ca bem a po li cia os ten si -
va e a pre ser va ção da or dem pú bli ca; aos cor pos de
bom be i ros mi li ta res, além das atri bu i ções de fi ni das em 
lei, in cum be a exe cu ção de ati vi da des de de fe sa ci vil.

§ 6º As po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros
mi li ta res, for ças au xi li a res e re ser va do Exér ci to, su -
bor di nam-se, jun ta men te com as po li ci as ci vis, aos
Go ver na do res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os.

§ 7º A lei dis ci pli na rá a or ga ni za ção e o fun ci o -
na men to dos ór gãos res pon sá ve is pela se gu ran ça
pú bli ca, de ma ne i ra a ga ran tir a efi ciên cia de suas ati -
vi da des.

§ 8º Os Mu ni cí pi os po de rão cons ti tu ir guar das
mu ni ci pa is des ti na das à pro te ção de seus bens, ser -
vi ços e ins ta la ções, con for me dis pu ser a lei.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
....................................................................................

Art. 51. (*) Com pe te pri va ti va men te à Câ ma ra
dos De pu ta dos:

I – au to ri zar, por dois ter ços de seus mem bros, a
ins ta u ra ção de pro ces so con tra o Pre si den te e o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e os Mi nis tros de Esta do;

II – pro ce der à to ma da de con tas do Pre si den te
da Re pú bli ca, quan do não apre sen ta das ao Con gres -
so Na ci o nal den tro de ses sen ta dias após a aber tu ra
da ses são le gis la ti va;

III – ela bo rar seu re gi men to in ter no;
IV – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na -

men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços e
fi xa ção da res pec ti va re mu ne ra ção, ob ser va dos os
pa râ me tros es ta be le ci dos na lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as;

V – ele ger mem bros do Con se lho da Re pú bli ca,
nos ter mos do art. 69, VII.

Art. 52. (*) Com pe te pri va ti va men te ao Se na do
Fe de ral:

I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca nos cri mes de res pon sa bi li da de
e os Mi nis tros de Esta do nos cri mes da mes ma na tu -
re za co ne xos com aque les;

II – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e o 
Advo ga do-Ge ral da União nos cri mes de res pon sa bi -
li da de;

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:

a) ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di -
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar.

IV – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che fes de
mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da di vi da con so -
li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
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União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo Po der Pú bli co fe de ral;

VIII – dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia da União em operações de
crédito externo e interno;

IX – estabelecer limites globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;

X – suspender a execução, no todo ou em
parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal;

XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto
secreto, a exoneração, de ofício, de
Procurador-Geral da República antes do término de
seu mandato;

XII – elaborar seu regimento interno;

XIII – dispor sobre sua organização,
funcionamento, polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos, empregos e funções de seus
serviços e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias;

XIV – eleger membros do Conselho da
República, nos termos do art. 89, VII.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos
incisos I e II, funcionará como Presidente o do
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a
condenação, que somente será preferida por dois
terços dos votos do Senado Federal, à perda do
cargo, com inabilitação, por oito anos, para o
exercício de função pública, sem prejuízo das
demais sanções judiciais cabíveis.

(*) Emenda Constitucional nº 19, de 1998

(*) Emenda Constitucional nº 23, de 1999
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, ca ben do à últi ma a de ci -
são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do às Co -
mis sões Com pe ten tes.

So bre a mesa, men sa gens do Pre si den te da
Re pú bli ca que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

São li das as seguintes:

MENSAGEM Nº 105, DE 2003
(Nº 202/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
22 a 24 de maio de 2003, a fim de par ti ci par da XVII
Re u nião de Che fes de Esta do e de Go ver no do Me ca -
nis mo Per ma nen te de Con sul ta e Con cer ta ção Po lí ti -
ca –  Gru po do Rio.

O Gru po do Rio, me ca nis mo sin gu lar men te do -
ta do para con sul tas po lí ti cas no mais alto ní vel, foi cri -
a do em 1986, no Rio de Ja ne i ro. Dele fa zem par te 19
pa í ses: Argen ti na, Bo lí via, Bra sil, Chi le, Co lôm bia,
Cos ta Rica, Equa dor, El Sal va dor, Gu a te ma la, Gu i a -
na (re pre sen tan do o CARICOM), Hon du ras, Mé xi co,
Ni ca rá gua, Pa na má, Pa ra guai, Peru, Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, Ve ne zu e la e Uru guai.

O Gru po do Rio já re a li zou de zes se is re u niões
de Che fes de Esta do e de Go ver no des de sua cri a -
ção. Em Cus co, no Peru, o Gru po do Rio ce le bra rá
sua XVII Re u nião de Cú pu la, nos dias 23 e 24 de
maio cor ren te. O Bra sil se di a rá a XVIII Re u nião de
Cú pu la, em 2004.

A re u nião de Cú pu la do Gru po do Rio em Cus co
terá como tema cen tral “a go ver na bi li da de de mo crá ti -
ca e os me ca nis mos fi nan ce i ros ne ces sá ri os para
sus ten tar a con so li da ção do de sen vol vi men to so ci al
com de mo cra cia”. Mi nha par ti ci pa ção de mons tra rá o
in te res se e o com pro mis so do Bra sil com a con so li da -
ção da de mo cra cia em nos so con ti nen te e com a bus -
ca de me i os ino va do res de fi nan ci a men to de pro je tos
de de sen vol vi men to sus ten tá vel. Des sa for ma, pro cu -
ra re mos unir es for ços para com ba ter a po bre za, a
fome e pro mo ver re for mas so ci a is que per mi tam a
ple na in clu são das ca ma das me nos fa vo re ci das em
nos sas so ci e da des.

Bra sí lia, 21 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Avi so nº 457-Su par/C. Ci vil

Em 21 de maio de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Vi a gem ao Peru

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
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 co mu ni ca que se au sen ta rá do País no pe río do de
22 a 24 de maio de 2003, a fim de par ti ci par da XVII
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Re u nião de Che fes de Esta do e de Go ver no do Me ca -
nis mo Per ma nen te de Con sul ta e Con cer ta ção Po lí ti -
ca –  Gru po do Rio.

Aten ci o sa men te – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

MENSAGEM Nº 106, DE 2003
(Nº 204/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no dia 25 de
maio cor ren te, a fim de par ti ci par, em Bu e nos Ai res,
das ce ri mô ni as de trans mis são do man do e pos se do
novo Pre si den te da Na ção Argen ti na, Nés tor Kir -
chner.

Nés tor Kir chner foi au to ma ti ca men te ele i to para
a Pre si dên cia da Na ção Argen ti na quan do a cha pa
ad ver sá ria no se gun do tur no, com pos ta pelo ex-Pre -
si den te Car los Me nem e pelo can di da to a Vice Juan
Car los Ro me ro, apre sen tou à Câ ma ra Na ci o nal Ele i -
to ral sua de sis tên cia de par ti ci par do pro ces so ele i to -
ral. De acor do com o Có di go Na ci o nal Ele i to ral da
Argen ti na, tal fato foi su fi ci en te para que os can di da -
tos Nés tor Kir chner e Da ni el Sci o li fos sem pro cla ma -
dos ven ce do res, sem ne ces si da de de re a li za ção de
novo es cru tí nio.

É tra di ci o nal a pre sen ça do Pre si den te bra si le i ro 
na ce ri mô nia de pos se do seu ho mó lo go ar gen ti no
que as su ma o car go após vo ta ção po pu lar. Por sua
vez, o Pre si den te Edu ar do Du hal de com pa re ceu a
mi nha pos se em 12 de ja ne i ro.

Além des sas con si de ra ções, é re co men dá vel
mi nha pre sen ça em Bu e nos Ai res no dia 25 de maio
pró xi mo pela ali an ça es tra té gi ca que nos une à
Argen ti na e pela dis po si ção de mons tra da pelo Pre si -
den te Kir chner, em di ver sas ma ni fes ta ções pú bli cas,
de for ta le cer e apro fun dar essa par ce ria e de tra ba -
lhar com o Bra sil pelo ob je ti vo co mum da in te gra ção
de nos sos pa í ses no Mer co sul.

Bra sí lia, 21 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.
Avi so nº 459 – Su par/C. Ci vil

Em 21 de maio de 2003

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
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 co mu ni ca que se au sen ta rá do País no dia 25 de
maio cor ren te, a fim de par ti ci par, em Bu e nos Ai res,
das ce ri mô ni as de trans mis são do man do e pos se do

novo Pre si den te da Na ção Argen ti na, Nés tor Kir -
chner.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va,  Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – As men sa gens li das vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Pas sa-se à

 ORDEM DO DIA

Item 1:

 PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 7, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria 
nº 103, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta,
 nos ter mos do § 6º do art. 62 

da Cons ti tu i ção Fe de ral

 Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 7, de 2003, que dis -
põe so bre a or ga ni za ção da Pre si dên cia da
Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria 
nº 103, de 2003, ten do

 Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do. Ze nal do
Cou ti nho, PSDB–PA, pela cons ti tu ci o na li da -
de, com res sal vas ao pa rá gra fo úni co do art. 
50, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va;
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti -
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé -
ri to, apro va ção des ta MPV, das Emen das de 
nºs 1 a 3, 12, 13, 15 a 19, 21 a 37, 55, 56,
67 e 68, in te gral men te, e das Emen das de
nºs. 11 e 68, par ci al men te, na for ma do Pro -
je to de Lei de Con ver são nº 7, de 2003; e
re je i ção das Emen das de nºs 4 a 10, 14, 20, 
54, 57 e 58; e pela in cons ti tu ci o na li da de das 
Emen das de nºs 38 a 53, 59 a 66 e 69.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, a pe di do do
Re la tor Re vi sor, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, a
quem con ce do a pa la vra.

 PARECER Nº 497, DE 2003-PLEN
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 O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se de me -
di da pro vi só ria edi ta da pelo Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se guin do o rito do pro ces so le gis la ti vo, a Me di -
da Pro vi só ria nº 103, de 1º de ja ne i ro de 2003, foi
apre ci a da quan to à sua ad mis si bi li da de e mé ri to no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, no dia 16 de abril 
pas sa do, ten do a Casa de ori gem con clu í do por sua
ad mis si bi li da de, quan to aos aten di men tos dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de ur gên cia e re le vân cia, e,
no mé ri to, pela sua apro va ção sob a for ma do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 7, de 2003, que ora vem à re -
vi são do Se na do Fe de ral.

É o Re la tó rio.
Aná li se da Admis si bi li da de.
O pa re cer é fa vo rá vel quan to à ad mis si bi li da de.
Vou fa zer al gu mas con si de ra ções so bre pe que -

nas al te ra ções e en ten di men tos que pro mo ve mos com 
o Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Re ce bi su ges tões e so li ci ta ções para que o Ga -
bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal fi cas se des vin cu la -
do da Abin e que a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia
fi cas se li ga do di re ta men te ao Pre si den te da Re pú bli -
ca. Enten de mos, en tre tan to, que o mais co e ren te era
man ter o Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal, e a
Abin li ga da ao Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal,
como, aliás, é de se jo de Sua Exce lên cia, o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, ma ni fes ta do por meio da
me di da pro vi só ria.

Entre tan to, fi ze mos uma al te ra ção na qui lo que
con si de ra mos te nha sido um equí vo co ao não ter sido
fe i ta na Câ ma ra dos De pu ta dos, por que lá foi apro va do 
o pro je to de lei da con ver são, man ten do o § 2º do art.
25, que es ta be le ce o se guin te: “O car go de Mi nis tro de
Esta do Che fe de Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal
da Pre si dên cia da Re pú bli ca é de na tu re za mi li tar e
pri va ti vo de Ofi ci al-Ge ne ral das For ças Arma das.”

A nos sa Car ta Mag na de fi ne, de for ma ex plí ci ta,
no art. 87, qua is são as con di ções, re qui si tos e prer ro -
ga ti vas para um ci da dão ser Mi nis tro de Esta do. De
for ma ge né ri ca, para ser Mi nis tro de Esta do, é ne ces -
sá rio ser bra si le i ro nato, ma i or de vin te e um anos e
es tar em ple no gozo de seus di re i tos po lí ti cos. 

Sen do as sim, es ta mos pro pon do uma emen da
para su pri mir o § 2º do art. 25. Enten de mos que o Pre -
si den te da Re pú bli ca pode man ter como Che fe do
Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal um ofi ci al das
For ças Arma das, se as sim de se jar, se as sim for da

sua con fi an ça, mas se, ama nhã ou de po is, o Pre si -
den te da Re pú bli ca qui ser atri bu ir essa res pon sa bi li -
da de a um ci vil, tam bém po de rá fazê-lo.

Des sa for ma, es ta mos com pa ti bi li zan do o tex to
com a nos sa Cons ti tu i ção. Esta mos não es ta be le cen -
do no tex to uma ve da ção que não exis te na Cons ti tu i -
ção bra si le i ra.Tan to isso é ver da de que é pos sí vel que 
o Mi nis tro da De fe sa des te País – o que foi um avan ço 
da nos sa de mo cra cia – seja um ci vil.

Ou tra pe que na al te ra ção que faço no tex to é
com re la ção ao aco lhi men to de uma su ges tão da Se -
na do ra Ro se a na Sar ney – uma su ges tão sim ples.
Tra ta-se de uma emen da, que já veio do Po der Exe cu -
ti vo, onde S. Exª pro põe, no art. 29, VI, § 6º, a cri a ção
de vá ri as se cre ta ri as. Isso já está no Pro je to de Lei de
Con ver são. Ape nas es ta mos fa zen do um aden do
para co lo car mos uma Se cre ta ria a mais para o Mi nis -
té rio da Cul tu ra. Pe las re la ções da Se na do ra Ro se a -
na Sar ney, ela deve ter ob ti do uma re i vin di ca ção do
Mi nis té rio da Cul tu ra. Re sol ve mos aco lher a su ges tão 
da Se na do ra com a con vic ção de que isso dará ma i or
mo bi li da de ao fun ci o na men to do Mi nis té rio da Cul tu -
ra, até por que se tra ta de uma or ga ni za ção in ter na do
Mi nis té rio, sem au men to de des pe sa. Não há, por tan -
to, na cri a ção de mais esta Se cre ta ria, na nos sa pro -
pos ta, qual quer au men to de des pe sa.

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que, re u ni dos com o Lí der do Go ver no, o Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, de tec ta mos que no De cre to-Lei nº 
4.693, de 2003, há por par te do Po der Exe cu ti vo a cri a -
ção de 49 car gos pri va ti vos de ofi ci a is das For ças
Arma das. Ini ci al men te, en ten de mos que tal vez isso
pu des se re pre sen tar a ne ces si da de de trans for mar es -
ses car gos em pri va ti vos de fun ci o ná ri os efe ti vos da
Abin, mi li ta res ou não, con cur sa dos para a Agên cia
Bra si le i ra de Inte li gên cia. Entre tan to, fo mos ad ver ti dos
de que, se fi zés se mos essa al te ra ção ago ra, sem co -
nhe cer mos de ta lha da men te o fun ci o na men to da Abin
e a im por tân cia des ses 49 car gos, po de ría mos, ao al -
te rar, es tar cri an do pro ble mas para o fun ci o na men to
da nos sa Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia.

Di an te dis so, aco lhe mos a su ges tão fe i ta no diá -
lo go com o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e pro po mos à
Casa um re que ri men to, so li ci tan do a pre sen ça, na Co -
mis são Fis ca li za do ra do Con gres so Na ci o nal – aliás, é
bom aqui fa zer uma ob ser va ção: o Con gres so é o con -
tro la dor ex ter no da Abin e pre ci sa es ta be le cer re u -
niões mais pe rió di cas para que esse con tro le seja efe -
ti va do –, com a aqui es cên cia do Lí der do Go ver no, na
Co mis são en car re ga da de fa zer o con tro le ex ter no da
Abin, do Ge ne ral Jor ge Arman do Fé lix, para que ele
pos sa de ba ter, em ses são se cre ta, com os Mem bros
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do Con gres so Na ci o nal, so bre o fun ci o na men to da
Abin. Na oca sião, po der-se-á, re al men te, com pre en der 
a ne ces si da de des ses 49 car gos como sen do ex clu si -
vos de ofi ci a is per ten cen tes às For ças Arma das.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, re ce be mos tam bém
so li ci ta ção para que in clu ís se mos em nos so re la tó rio
uma re es tru tu ra ção da Agên cia Na ci o nal de Águas.
Ha vía mos até ela bo ra do emen da nes se sen ti do. No
en tan to, após uma con ver sa com o Lí der Mer ca dan te,
S. Exª nos dis se cla ra men te o se guin te: que a in ten ção
do Go ver no é en ca mi nhar ao Con gres so Na ci o nal, an -
tes do re ces so par la men tar, não só a re es tru tu ra ção
da ANA, para dar con di ções de fun ci o na bi li da de à
ANA, mas tam bém a re es tru tu ra ção das agên ci as re -
gu la do ras de ser vi ços pú bli cos. E, nes se sen ti do, foi fir -
ma do com pro mis so com re la ção à ANA – in clu si ve
está, hoje, nos jor na is como sen do do in te res se do Go -
ver no bra si le i ro o en fra que ci men to da ANA como au -
tar quia, as sim tam bém como é o do Con ci ne. Sen do
as sim, foi fir ma do um com pro mis so. Obti ve mos uma
ga ran tia do Lí der do Go ver no no sen ti do con trá rio: até
pela con di ção es pe ci al da Agên cia Na ci o nal das
Águas, o Go ver no quer en ca mi nhar, an tes do re ces so
par la men tar, a re gu la men ta ção do se tor. Assim, po de -
re mos ter aqui um ri quís si mo de ba te so bre a im por tân -
cia das agên ci as re gu la do ras de ser vi ços pú bli cos.

Sen do as sim, Sr. Pre si den te, apre sen ta mos
ape nas duas emen das: uma su pri me o § 2º do art. 25
do Pro je to de Lei de Con ver são, ou seja, eli mi nan do a 
obri ga to ri e da de de o ga bi ne te da se gu ran ça ins ti tu ci -
o nal ter como che fe um ofi ci al das For ças Arma das;
pode ser um ofi ci al das For ças Arma das, mas pode
ser tam bém um ci vil.

A ou tra é a emen da, na qual aca ta mos a su ges -
tão da Se na do ra Ro se a na Sar ney ofe re cen do mais
con di ções ao fun ci o na men to do Mi nis té rio da Cul tu ra
do Bra sil.

Com es sas duas emen das, o nos so voto, em
face do ex pos to, é pela apro va ção do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 7, de 2003.

 É o se guin te o pa re cer na ín te gra

PARECER Nº , DE 2003

De Ple ná rio, so bre o Pro je to de Lei
de Con ver são nº 7, de 2003, ori gi ná rio da
Me di da Pro vi só ria nº 103, de 1º de ja ne i ro 
de 2003, que dis põe so bre a or ga ni za ção
da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis -
té ri os, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor-Re vi sor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros 

I – Re la tó rio

Tra ta-se de Me di da Pro vi só ria edi ta da pelo
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, nos
ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que ob je ti -
va es tru tu rar o Go ver no, dis pon do so bre a or ga ni za -
ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Se guin do o rito do pro ces so le gis la ti vo, a Me di -
da Pro vi só ria nº 103, de 1º de ja ne i ro de 2003, foi
apre ci a da quan to a sua ad mis si bi li da de e mé ri to no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, no dia 16 de abril 
pas sa do, ten do a Casa de ori gem con clu í do por sua
ad mis si bi li da de, quan to aos aten di men tos dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de ur gên cia e re le vân cia e
de sua ade qua ção or ça men tá ria, e no mé ri to, pela
sua apro va ção sob a for ma do Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 7, de 2003, que ora vem à re vi são do Se na -
do Fe de ral.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

2.1. Da Admis si bi li da de
O pa re cer fa vo rá vel quan to à ad mis si bi li da de da 

me di da pro vi só ria ora re la ta da, já se cons ti tui no pro -
nun ci a men to pre li mi nar quan to a cons ti tu ci o na li da de
do ato, ten do em vis ta o que es ta be le ce o art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, quan to aos pres su pos tos de re -
le vân cia e ur gên cia.

Ve ri fi ca-se, ain da, que se tra ta de ma té ria não
in clu í da den tre aque las as si na la das como de com pe -
tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal  – art. 51  –
ou do Se na do Fe de ral  – art. 52 -, tra tan do-se de ma -
té ria ti pi ca men te en qua dra da no art. 48 da nos sa Car -
ta Mag na, que atri bui ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, a dis po si ção so -
bre as ma té ri as de com pe tên cia da União, na for ma
de leis.

Adi ci o nal men te, não dis põe o tex to so bre ma té ria
cuja de li be ra ção ou tra mi ta ção es bar re nos li mi tes ma -
te ri a is es ta be le ci dos no art. 60 § 4º da Car ta Mag na.

Cum pre, no en tan to, re gis trar que o Pro je to de
Lei de Con ver são nº 7, de 2003, de i xou, data ve nia,
de cor ri gir uma in cons ti tu ci o na li da de con ti da no § 2º
do art. 25, que es ta be le ce:

Art. 25.  .................................................
§ 2º O car go de Mi nis tro de Esta do

Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o -
nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca é de na tu -
re za mi li tar e pri va ti vo de Ofi ci al-Ge ne ral
das For ças Arma das.
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A nos sa Car ta Mag na de fi ne, de for ma ex plí ci ta, 
no art. 87, qua is são as con di ções, re qui si tos e prer -
ro ga ti vas para um ci da dão ser Mi nis tro de Esta do. De 
for ma ge né ri ca, para ser mi nis tro de es ta do é ne ces -
sá rio ser bra si le i ro nato, ma i or de vin te e um anos e
es tar em ple no gozo de seus di re i tos po lí ti cos. Sem -
pre que o le gis la dor cons ti tu in te jul gou ne ces sá rio es -
ta be le cer li mi tes ao exer cí cio de al gum car go ou fun -
ção pú bli ca, es ta be le ceu tais pa râ me tros de for ma li -
te ral. Por tan to, como a nos sa Car ta Ma i or, não es ta -
be le ceu que o car go de Mi nis tro de Esta do Che fe do
Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal se ria de na tu re -
za mi li tar e pri va ti vo de Ofi ci al Ge ne ral das For ças
Arma das, uma lei in fra cons ti tu ci o nal de hi e rar quia or -
di ná ria não pode es ta be le cer nor ma que am plie o
sen ti do de pre ce i tos cons ti tu ci o na is.

Logo, para sa nar a in cons ti tu ci o na li da de des te
dis po si ti vo da pro po si ção em tela, ofe re ço uma emen -
da su pri min do o § 2º do art. 25 do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 7, de 2003.

Assim, voto pela ad mis si bi li da de do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 7, de 2003, com a Emen da Su -
pres si va nº 1.

2.2. Do Mé ri to
As pro pos tas de al te ra ção da es tru tu ra mi nis te -

ri al e de ór gãos da Pre si dên cia da Re pú bli ca, an tes
re gi da pela Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, visa
do tar o Po der Exe cu ti vo Fe de ral de ins tru men tos ca -
pa zes de aten der e fa zer cum prir os di ver sos pro gra -
mas de go ver no, bem como cum prir sua mis são cons -
ti tu ci o nal e pre ser var os fun da men tos ins ti tu í dos pelo
Tí tu lo I de nos sa Lei Ma i or.

Com pe te ao Go ver no Fe de ral dis por so bre a or -
ga ni za ção e fun ci o na men to dos ór gãos da ad mi nis -
tra ção pú bli ca fe de ral, de for ma a for ne cer con di ções
para que es tas cum pram suas fun ções den tro dos
prin cí pi os fun da men ta is ins ti tu í dos pela Cons ti tu i ção
e que nor te i am nos so re gi me de mo crá ti co de di re i to.

Ape sar de ca ber ao Po der Exe cu ti vo a sua or ga -
ni za ção pro po nho al gu mas al te ra ções ao Pro je to de
Lei de Con ver são nº 7, de 2003:

 – cri a ção de mais uma se cre ta ria na
es tru tu ra do Mi nis té rio da Cul tu ra, de modo
a per mi tir que aque la Pas ta te nha me lho res
con di ções de fun ci o na men to, aten den do in -
clu si ve so li ci ta ções da Se nho ra Ro se a na
Sar ney.

 – de tec ta mos no De cre to nº 4.693, de
2003, a cri a ção de 49 car gos pri va ti vos de
mi li ta res. Era nos sa in ten ção trans for má-los
em car gos pri va ti vos dos fun ci o ná ri os efe ti -

vos da ABIN. De ci di mos en tre tan to, apre sen -
tar um re que ri men to, con vo can do o Ge ne ral
Jor ge Arman do Fé lix, Mi nis tro-Che fe do Ga -
bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, para pres tar es cla re ci -
men tos so bre esse fato, bem como a res pe i -
to do fun ci o na men to da ABIN, em ses são se -
cre ta da Co mis são do Con gres so Na ci o nal,
que exer ce o con tro le ex ter no da ABIN.

 – quan to à ANA (Agên cia Na ci o nal de
Águas), pro mo ve mos um en ten di men to com 
o Lí der do Go ver no Alo í zio Mer ca dan te, que 
o Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con gres so, an -
tes do re ces so par la men tar, a es tru tu ra ção
ne ces sá ria des sa e de to das as ou tras
agên ci as re gu la do res de ser vi ços pú bli cos.

III  – Voto

Em face de todo o ex pos to, opi no pela apro va -
ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 7, de 2003,
com a ado ção das emen das de re la tor nºs 1 e 2, a se -
guir in di ca das:

EMENDA Nº 70
(Re la tor–Re vi sor)

Su pri ma-se o § 2º do art. 25 do Pro je to de Lei de
Con ver são.

EMENDA Nº 71
(Re la tor – Re vi sor)

Dá nova re da ção ao in ci so VI e § 6º do art. 29.

Art. 29. ..................................................
..............................................................
VI  –  do Mi nis té rio da Cul tu ra o Con -

se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cul tu ral, a Co mis -
são Na ci o nal de Incen ti vo à Cul tu ra e até
seis Se cre ta ri as;

..............................................................
§ 6º O acrés ci mo de mais uma se cre ta -

ria nos Mi nis té ri os das Co mu ni ca ções, da
De fe sa, da Edu ca ção, da Sa ú de e do Tra ba -
lho e Empre go, de duas no Mi nis té rio da Cul -
tu ra e uma sub se cre ta ria no Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, ob ser va do o li mi te má -
xi mo cons tan te nos in ci sos V, VI, VII, X, XIX,
XX e XXI dar-se-á sem au men to de des pe sa.

Sala das Ses sões,   de maio de 2001.  – Se na dor 
Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor-Re vi sor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Peço a V. Exª que leia o teor das emen das,
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Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, uma vez que vão
ser vo ta das de ime di a to.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – A Emen da nº 01 é uma emen da su pres si va.

 Su pri ma-se o § 2º do art. 25 do Pro je to de Lei de 
Con ver são.

 Que é aqui lo que já ex pli quei aqui.
 Emen da nº 2:

Dá nova re da ção ao in ci so VI e § 6º do 
art. 29.

Re pe te-se o art. 29.
Art. 29. ...............................................
VI – do Mi nis té rio da Cul tu ra o Con se -

lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cul tu ra, a Co mis são 
Na ci o nal e Incen ti vo à Cul tu ra e até seis Se -
cre ta ri as;

............................................................
§ 6º. o Acrés ci mo de mais uma se cre -

ta ria nos Mi nis té ri os das Co mu ni ca ções, da
De fe sa, da Edu ca ção, da Sa ú de e do Tra ba -
lho e Empre go, de duas no Mi nis té rio da
Cul tu ra e de uma sub se cre ta ria no Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res, ob ser va do o li -
mi te má xi mo cons tan te nos in ci sos V, VI,
VII, X, XIX, XX e XXI dar-se-á sem au men to 
de des pe sa.

 Qu e ro ex pli car ao Ple ná rio que reli todo o §
6º, em bo ra o acrés ci mo do Re la tor te nha sido ape -
nas uma Se cre ta ria no Mi nis té rio da Cul tu ra; to das
as ou tras já es ta vam na me di da pro vi só ria e no pro -
je to de lei de con ver são que foi apro va do na Câ ma ra 
dos De pu ta dos.

Era isso, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – A Mesa agra de ce a V. Exª.
O pa re cer é fa vo rá vel, com duas emen das.
Có pia do pa re cer en con tra-se à dis po si ção das

Srªs e dos Srs. Se na do res em suas res pec ti vas ban -
ca das.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir so bre o aten di men -
to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e
ur gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal. 

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor Ze nal do
Cou ti nho – do PSDB do Pará – e do Re la tor Re vi sor,
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -

gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria.

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Pas sa à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, do Pro je to de Lei de

Con ver são, da me di da pro vi só ria, das emen das apre -
sen ta das pela Co mis são Mis ta e das emen das do Re -
la tor Re vi sor (Pa u sa.).

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção.
Vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são, con so -

li da do com as emen das de re da ção apro va das pela
Câ ma ra dos De pu ta dos que têm pre fe rên cia re gi -
men tal, res sal va das as emen das do Re la tor Re vi sor.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – So li ci to a
pa la vra para en ca mi nhar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª tem a pa la vra para en ca mi nhar, por cin -
co mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – O Blo co
vota com o pa re cer do Re la tor, Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros, pelo pro je to de con ver são.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se al gum ou tro Lí der de se jar en ca mi nhar para
ori en ta ção das Ban ca das, por fa vor, que o fa çam ago -
ra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu gos -
ta ria de fa lar em nome da Li de ran ça do Go ver no, fun -
da men tal men te para agra de cer a ati tu de do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, que fez uma aná li se mi nu ci o -
sa so bre o pro je to, apro fun dou a re fle xão e pro pôs al -
te ra ções que são con sis ten tes e fun da men ta das.

A mu dan ça que S. Exª su ge re, em re la ção à
obri ga to ri e da de do car go de Ofi ci al das For ças Arma -
das, na con di ção de Ge ne ral-de-Exér ci to, para a fun -
ção de Se cre tá rio de Assun tos Insti tu ci o na is, se gu ra -
men te, está de acor do com a Cons ti tu i ção, por que as
prer ro ga ti vas, as exi gên ci as e as qua li fi ca ções dos
mi nis tros, es tão es ta be le ci das na Cons ti tu i ção e não
ha ve ria, por tan to, es pa ço para essa exi gên cia.

A se gun da su ges tão, a cri a ção de uma se cre ta -
ria a mais, au to ri za ti va, sem des pe sas adi ci o na is, no
Mi nis té rio da Cul tu ra, de mons tra a sen si bi li da de des -
te Ple ná rio, do re la tor e da Se na do ra Ro se a na Sar -
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ney em re la ção à im por tân cia que a cul tu ra tem no
pro je to na ci o nal.

Fi nal men te, em re la ção à pre sen ça de ofi ci a is
das For ças Arma das na Abin, é ne ces sá ria uma in te -
ra ção en tre o Ser vi ço de Inte li gên cia das For ças
Arma das e a Agên cia de Inte li gên cia. Esses pro fis si o -
na is de car re i ra re ce bem uma gra ti fi ca ção que ba ra -
te ia os cus tos ope ra ci o na is da Agên cia e pres tam re -
le van tes ser vi ços ao País.

Ago ra, quan to ao me ca nis mo fun da men tal – e
este as pec to eu gos ta ria de res sal tar aos Lí de res –, o
Con gres so Na ci o nal tem obri ga ção de fis ca li zar a
Abin. Não po de mos per mi tir que um ser vi ço de in te li -
gên cia se trans for me em um Esta do den tro do Esta -
do. No Esta do de mo crá ti co, cabe ao Po der Le gis la ti vo 
essa trans pa rên cia, essa fis ca li za ção e esse acom -
pa nha men to.

Por tan to, essa au diên cia tem que se re a li zar. O
nos so Mi nis tro Che fe, um ho mem de gran des ser vi -
ços pres ta dos ao Exér ci to, de ati tu des e com pro mis -
sos de mo crá ti cos, pres ta rá to das as in for ma ções ao
Con gres so Na ci o nal, e nós po de re mos – eu di ria –
apri mo rar e acom pa nhar o Ser vi ço. Isso por que é im -
por tan te para a Na ção o tra ba lho da Inte li gên cia, so -
bre tu do nes tes tem pos que atra ves sa mos, com os
de sa fi os do cri me or ga ni za do e tan tas ou tras pre o cu -
pa ções.

Por tudo isso, eu gos ta ria de pa ra be ni zar o re la -
tor, com a cer te za de que esse apri mo ra men to en -
gran de ce a ini ci a ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Tem a pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá, pelo
PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, o PMDB en ca mi nha fa vo ra vel men te, com as
mo di fi ca ções fe i tas pelo Re la tor Ante ro Paes de Bar -
ros, por to dos os mo ti vos elen ca dos aqui pe los que
me an te ce de ram. O voto será fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Com a pa la vra o Se na dor Alme i da Lima, pelo
PDT.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para fa lar não pela Li de ran ça,
mas para uma de cla ra ção de voto, so bre tu do...

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Alme i da Lima, nós es ta mos no pe río -
do de ori en ta ção de Ban ca das. Se V. Exª de se ja uma
de cla ra ção de voto, ela deve ser en vi a da à Mesa por
es cri to, após a vo ta ção. Assim diz o Re gi men to.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

Pas sou o pe río do de dis cus são da ma té ria. Eu so li ci to 
a V. Exª a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção, na for -
ma re gi men tal, pelo tem po de cin co mi nu tos.

O SR. PESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos) 
– Se na dor Alme i da Lima, en cer rou-se a vo ta ção. Não
hou ve en ca mi nha men to. O que os Lí de res fi ze ram foi
ori en tar suas Ban ca das. Mas V. Exª tem a pa la vra.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, mi nha pa la vra nes te ins -
tan te tem mais o ob je ti vo de fir mar uma po si ção sim -
ples, sin ge la, que diz mu i to da cons ciên cia que te nho, 
não ape nas como par la men tar que sou e que fui no
pas sa do, como De pu ta do Esta du al da Assem bléia
Le gis la ti va de Ser gi pe, mas, tam bém, pela ex pe riên -
cia que tive no Exe cu ti vo, como Pre fe i to de Ara ca ju.

Enten do que um dos pro ble mas gra ves do nos -
so País é exa ta men te a prá ti ca cor ren te de sem pre
es ta be le cer gas tos go ver na men ta is na ati vi da -
de-meio, no ins tru men tal do Esta do, di mi nu in do, con -
se qüen te men te, os gas tos com a ati vi da de-fim, aque -
la que aten de rá ao ci da dão na pon ta, no que diz res -
pe i to às suas ne ces si da des de edu ca ção, sa ú de, se -
gu ran ça pú bli ca e tan tos ou tros itens.

Qu an do Pre fe i to de Ara ca ju eu ad mi nis trei
aque la ci da de com a má qui na a mais re du zi da pos sí -
vel, por que en ten do que o Esta do deve am pli ar sua
par ti ci pa ção na eco no mia, mas não re pre sen tar uma
má qui na ad mi nis tra ti va e de go ver no gi gan tes ca.

A PEC que anun ci ei no dia de on tem traz esta
mi nha cons ciên cia em bu ti da. Te mos, pelo que o pró -
prio Go ver no fez pu bli car e es pa lhar, ba si ca men te
qua ren ta Mi nis té ri os e Se cre ta ri as, para um País nas
con di ções em que o nos so vive, com ex ten são ter ri to -
ri al pou co me nor do que a dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, que apre sen tam es tru tu ra de go ver no su pe -
ri or e não mais que 18 De par ta men tos, equi va len tes
a Mi nis té ri os.

Se não to mar mos o cu i da do ne ces sá rio para di -
mi nu ir, de for ma cri te ri o sa, a es tru tu ra de go ver no,
cal ca da na su per po si ção de car gos e ór gãos, tan to
em ní vel do Go ver no Fe de ral quan to em ní vel de
Esta dos e Mu ni cí pi os, os re cur sos do Orça men to da
União con ti nu a rão sen do car re a dos para o su pri men -
to des sas des pe sas, que po de ri am ser evi ta das, pois
são gas tos com a ati vi da de-meio do Esta do, re ti ran do 
re cur sos que de ve ri am des ti nar-se à ati vi da de-fim,
para me lho rar a qua li da de de vida do povo bra si le i ro.

Esta é uma po si ção que eu não po de ria de i xar
de sa li en tar e re gis trar nes te ins tan te. Por esta ra zão,
pos so até mar car uma po si ção so li tá ria, mas é uma
ques tão de cons ciên cia, e vo ta rei con tra ri a men te não 

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  23 12549MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



ape nas ao pro je to, como um todo, mas tam bém à
emen da, que, ao in vés de su pri mir, acres cen ta. Exa -
ta men te para que fi que bem cla ro este nos so en ten di -
men to de que a es tru tu ra do Go ver no da União deve
ser di mi nu í da, não am pli a da, como es ta mos pre sen -
ci an do no atu al Go ver no, prá ti ca tam bém dos go ver -
nos an te ri o res.

Esta é a mi nha po si ção e tam bém o meu en ca -
mi nha men to. Será as sim que vo ta rei, con tra ri a men te
ao pro je to de con ver são.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Va mos re tor nar ao pe río do em que os Lí de res
ori en tam as suas Ban ca das.

Con ce do a pa la vra à no bre Lí der Pa trí cia Sa bo -
ya Go mes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Sr. Pre si den te, que ro só ori en tar a Ban ca da do
PPS a vo tar fa vo ra vel men te ao Re la tó rio do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O PPS vota “sim”.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu
Tuma, pelo Par ti do da Fren te Li be ral.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas que ro cum pri -
men tar o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros e fa zer uma
ex pli ca ção de um se gun do. Não le va rei mais que um
se gun do.

Por ter sido o re la tor da pro pos ta de cri a ção da
Abin, in se ri mos uma emen da que pre via o seu con tro -
le pelo Con gres so Na ci o nal, atra vés das Mi no ri as e
das Ma i o ri as, com a par ti ci pa ção das Pre si dên ci as
das duas Ca sas.

Des sa for ma, como bem diz o Lí der do Go ver -
no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, é obri ga ção do
Con gres so Na ci o nal fis ca li zar a Agên cia Na ci o nal
de Infor ma ções. Cum pri men to S. Exª pelo nú me ro
de pes so as que lá tra ba lham. Pa re ce-me que são
1.600 fun ci o ná ri os, e foi mu i to dis cu ti do o apro ve i ta -
men to dos mi li ta res que, à épo ca, en con tra vam-se
no ser vi ço.

Assim, é uma pro pos ta que será no va men te dis -
cu ti da, mas es cla re ço que a Casa não de i xou de dis -
cu tir esse as sun to du ran te a apro va ção da cri a ção da
Agên cia Na ci o nal de Infor ma ções.

So mos fa vo rá ve is ao pro je to.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Na au sên cia do Lí der do PSDB, Se na dor
Arthur Vir gí lio, Se na do ra Lú cia Vâ nia, V. Exª en ca mi -
nha ria a ma té ria pelo PSDB?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, o PSDB vota fa vo ra vel men te ao pro je to, cum -
pri men tan do o Re la tor, Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, pelo seu tra ba lho.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Uma vez que to dos os Lí de res en ca mi nha ram
a ma té ria e ori en ta ram suas Ban ca das, va mos pro ce -
der à vo ta ção.

Em vo ta ção a ma té ria.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT  SE) – Sr. Pre si -

den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Se gun do o Re gi men to Inter no, V. Exª ne ces si ta 
do apo i a men to de pelo me nos três Se na do res. (Pa u -
sa.)

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT  AC) – É ma té ria
ven ci da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Fi cou cla ro, Se na dor Alme i da Lima? (Pa u sa.)

Não ten do ha vi do o apo i a men to de pelo me nos
dois ou tros Se na do res, a ma té ria está apro va da.

Va mos à vo ta ção, em glo bo, das emen das do
Re la tor Re vi sor.

Em vo ta ção as emen das.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das, com o voto con trá rio do Se na dor

Alme i da Lima, que será re gis tra do em ata, as sim
como seu voto con trá rio na vo ta ção an te ri or.

Apro va do o pro je to de lei de con ver são com
emen das, fi cam pre ju di ca das a me di da pro vi só ria e as
emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – 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 de Con -
ver são nº 7, de 2003, que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 498, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº
7, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 103, de
2003).
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A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 7, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 103, de
2003), que dis põe so bre a or ga ni za ção da Pre si dên -
cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de
2003. – Edu ar do Si que i ra Cam pos, Pre si den te –
Ro meu Tuma, Re la tor – Serys Slhes sa en ko – João
Alber to Sou za. 

ANEXO AO PARECER Nº 498, DE 2003

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº
7, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 103, de
2003).

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 70 – Re la tor-re vi sor)

Su pri ma-se o § 2º do art. 25 do Pro je to de Lei de
Con ver são, re nu me ran do-se o § 1º como pa rá gra fo
úni co.

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 71 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao in ci so VI e § 6º do art. 29 do Pro je to de
Lei de Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 29. .................................................
..............................................................
VI – do Mi nis té rio da Cul tu ra o Con se -

lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cul tu ral, a Co mis -
são Na ci o nal de Incen ti vo à Cul tu ra e até
seis Se cre ta ri as;

..............................................................
§ 6º O acrés ci mo de mais urna se cre -

ta ria nos Mi nis té ri os das Co mu ni ca ções, da
De fe sa, da Edu ca ção, da Sa ú de e do Tra ba -
lho e Empre go, de duas se cre ta ri as no Mi -
nis té rio da Cul tu ra e uma sub se cre ta ria no
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, ob ser -
va do o li mi te má xi mo cons tan te nos in ci sos
V, VI, VII, X, XIX, XX e XXI, dar-se-á sem
au men to de des pe sa.”

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Em dis cus são a re da ção fi nal.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Item 2:

 PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 108, de 2003)
(Inclu í do em pa u ta con for me

acor do das Li de ran ças.)

 Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 12, de 2003, que
cria o Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali -
men ta ção  – PNAA, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria nº 108, de 2003, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Se bas tião
Ma de i ra (PSDB-MA), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o -
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e às
emen das apre sen ta das pe ran te aque la Co -
mis são, nos ter mos de Pro je to de Lei de
Con ver são.

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

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 5 de mar ço e não se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca -
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União, 
fo ram apre sen ta das cin co emen das pe ran te a Co mis -
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 13 de mar ço, ten do sido apre ci -
a da na que la Casa no úl ti mo dia 8;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta -
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 13 de abril e o pra zo de ses sen ta dias de vi -
gên cia no dia 28 do mes mo mês;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no dia 19.

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

Antes, po rém, de sig no a no bre Se na do ra Lú cia
Vâ nia como Re la to ra Re vi so ra da ma té ria, nos ter -
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mos do Ofí cio nº 135, de 2003, do Vice-Lí der do
PSDB.

É o seguin te o ofí cio

Ofí cio nº 135/03-GLPSDB

Bra sí lia, 21 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Se na do ra Lú cia Vâ -

nia para, como re pre sen tan te do PSDB, re la tar a Me -
di da Pro vi só ria nº 108 de 2003, “que cria o Pro gra ma
Na ci o nal de aces so à Ali men ta ção – “Car tão Ali men -
ta ção.”

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, Vice-Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra à Se nho ra Lú cia Vâ nia.

 PARECER Nº 499, DE 2003-PLEN

 A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para pro fe -
rir pa re cer. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
SRA.s e Srs. Se na do res, pro ce de re mos à le i tu ra do
pa re cer so bre o que acre di ta mos ser um dos mais im -
por tan tes te mas para o atu al Go ver no. Tra ta-se do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2003, re la ti vo à
Me di da Pro vi só ria nº 108, de 27 de fe ve re i ro de 2003,
que cria o Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta -
ção – Car tão Ali men ta ção.

Esse re la tó rio foi fru to do en ten di men to dos di -
ver sos Par ti dos e con tou com a co la bo ra ção do Lí der
do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, do Lí der do 
PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio, e de ou tros Lí de res de 
Par ti dos. Acre di to que o con sen so ob ti do é fru to da
qua li da de do de ba te es ta be le ci do nes ta Casa. Pas se -
mos, pois, à sua le i tu ra.

Tra ta-se de de li be rar, em ca rá ter de re vi são, so -
bre o Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2003
(PLV 12, de 2003), apro va do pela Câ ma ra dos De pu -
ta dos no pro ces so de apre ci a ção da Me di da Pro vi só -
ria nº 108 (MPV nº 108, de 2003).

A me di da pro vi só ria cria o Pro gra ma Na ci o nal
de Aces so à Ali men ta ção, vin cu la do às ações de
com ba te à fome e à pro mo ção da se gu ran ça ali men -
tar.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o MPV 108, de
2003, foi re la ta da pelo emi nen te De pu ta do Se bas tião
Ma de i ra, que co lo cou to dos os seus es for ços a ser vi -
ço des te con sen so e apre sen tou pa re cer, apro va do
pela Co mis são Mis ta que ana li sa a ma té ria, con clu in -
do pela apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº

12, de 2003. O pa re cer con clui, tam bém, que a ma té -
ria aten de os pres su pos tos de re le vân cia e ur gên cia,
es tan do em con for mi da de com as dis po si ções da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em re la ção à me di da pro vi só ria ori gi nal, o pro je -
to de lei de con ver são fez al te ra ções de for ma a apri -
mo rar a pro pos ta e, tam bém, evi tar que os pro gra mas
go ver na men ta is em vi gor an tes da pu bli ca ção des sa
me di da pro vi só ria so fres sem des con ti nu a ção.

As al te ra ções po dem as sim ser re su mi das:
1. O nome do pro gra ma pas sa a ser “Pro gra ma

Na ci o nal de Ali men ta ção –PNAA;
2. o art. 3º de ter mi na que o con tro le so ci al do

PNAA será fe i to, em âm bi to na ci o nal, pelo Con se lho
Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal (Con -
sea); em âm bi to es ta du al e no Dis tri to Fe de ral, por
con se lhos es ta du a is da área so ci al em fun ci o na men -
to ou por Con se lho Esta du al de Se gu ran ça Ali men tar
e Nu tri ci o nal (Con sea); em âm bi to lo cal, por con se -
lhos mu ni ci pa is da área so ci al em fun ci o na men to ou
por um Co mi tê Ges tor Lo cal – CGL;

3. cri a ção de re gras que com pa ti bi li zem os cri té -
ri os de con ces são e o va lor dos be ne fí ci os, os me ca -
nis mos de con tro le so ci al, o ca das tra men to dos be ne -
fi ciá ri os e os pro ces sos de ava li a ção;

4. de ter mi na ção para que, na iden ti fi ca ção dos
be ne fi ciá ri os, seja uti li za do ca das tro úni co para to das 
as ações so ci a is do Go ver no Fe de ral;

5. pre vi são da pos si bi li da de de que a mes ma
uni da de fa mi li ar pos sa re ce ber ou tros be ne fí ci os de
pro gra mas go ver na men ta is de trans fe rên cia de ren -
da, nos ter mos do re gu la men to;

6. o tex to pro ce den te da Câ ma ra dos De pu ta dos 
ga ran te a co e xis tên cia do PNAA com os pro gra mas
de trans fe rên cia de ren da já exis ten tes, o que ga ran te
a con ti nu a ção de pro gra mas que in te gra ram a rede
de pro te ção so ci al cri a das no Go ver no Fer nan do
Hen ri que;

7. ex clui o art. 6º da me di da pro vi só ria ori gi nal,
de vi do a sua in cons ti tu ci o na li da de, pois tra ta de vin -
cu la ção das re ce i tas do Fun do de Com ba te e Erra di -
ca ção da Po bre za, me di da que só po de ria ser ado ta -
da por meio de Emen da Cons ti tu ci o nal.

II  – Aná li se

O Pro je to de Lei de Con ver são foi exa us ti va -
men te exa mi na do na Câ ma ra dos De pu ta dos quan to
às ques tões re la ti vas à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de, téc ni ca le gis la ti va e ade qua ção or ça men tá -
rio-fi nan ce i ra. Nes te mo men to, não se vis lum bra a ne -
ces si da de de fa zer re pa ros a tais as pec tos.
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Nada te nho a ob je tar quan to à re le vân cia e à ur -
gên cia da Me di da Pro vi só ria nº 108, de 2003, pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is para sua edi ção, pelo Exce len -
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, e para sua
ad mis si bi li da de pe las Ca sas do Con gres so Na ci o nal. 

Como se viu no re la tó rio, o PLV-12, de 2003 traz
mo di fi ca ções im por tan tes, que tor nam cla ra e trans -
pa ren te a or ga ni za ção do pro gra ma.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, con clu í mos pela ad -
mis si bi li da de da Me di da Pro vi só ria nº 108, de 2003,
e, con si de ran do os as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, pela apro va ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2003, apro va do 
pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

Agra de ço mais uma vez a com pre en são de to -
dos os Par ti dos, es pe ci al men te do Lí der Alo i zio Mer -
ca dan te, do Se na dor Tas so Je re is sa ti, pela co la bo ra -
ção, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros e do Se na dor
Arthur Vir gí lio. 

Mu i to obri ga da.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra

PARECER Nº    , DE 2003

De Ple ná rio, so bre o Pro je to de Lei
de Con ver são nº 12, de 2003, re la ti vo à
Me di da Pro vi só ria nº 108, de 27 de fe ve -
re i ro de 2003, que cria o Pro gra ma Na ci o -
nal de Aces so à Ali men ta ção – Car tão
Ali men ta ção.

Re la tora: Se na do ra Lú cia Vâ nia

I – Re la tó rio

Tra ta-se de de li be rar, em ca rá ter de re vi são, so -
bre o Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2003
(PLV 12, de 2003), apro va do pela Câ ma ra dos De pu -
ta dos no pro ces so de apre ci a ção da Me di da Pro vi só -
ria nº 108 (MPV 108, de 2003).

A Me di da Pro vi só ria cria o Pro gra ma Na ci o nal de
Aces so à Ali men ta ção, vin cu la do às ações de com ba te 
à fome e à pro mo ção da se gu ran ça ali men tar.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a MPV 108, de
2003, foi re la ta da pelo De pu ta do Se bas tião Ma de i ra,
que apre sen tou pa re cer, apro va do pela Co mis são
Mis ta que ana li sa a ma té ria, con clu in do pela apre sen -
ta ção do PLV nº 12, de 2003. O pa re cer con clui, tam -
bém, que a ma té ria aten de os pres su pos tos de re le -
vân cia e ur gên cia, es tan do em con for mi da de com as
dis po si ções da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em re la ção à MPV ori gi nal, o PLV fez al te ra ções 
de for ma a apri mo rar a pro pos ta e, tam bém, evi tar
que os pro gra mas go ver na men ta is em vi gor an tes da
pu bli ca ção des ta MPV so fram des con ti nu i da de. As al -
te ra ções po dem ser as sim re su mi das:

1. O nome do pro gra ma pas sa a se cha mar
“Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção – PNAA”.

2. O art. 3º de ter mi na que o con tro le so ci al do
PNAA será fe i to, em ní vel na ci o nal, pelo Con se lho
Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal –
CONSEA; em ní vel es ta du al e no Dis tri to Fe de ral, por
con se lhos es ta du a is da área so ci al em fun ci o na men -
to ou por Con se lho Esta du al de Se gu ran ça Ali men tar
e Nu tri ci o nal – CONSEA; em ní vel lo cal, por con se -
lhos mu ni ci pa is da área so ci al em fun ci o na men to ou
por um Co mi tê Ges tor Lo cal – CGL.

3. Cri a ção de re gras que com pa ti bi li zem os cri -
té ri os de con ces são e o va lor dos be ne fí ci os; os me -
ca nis mos de con tro le so ci al; o ca das tra men to dos be -
ne fi ciá ri os e os pro ces sos de ava li a ção.

4. De ter mi na ção para que, na iden ti fi ca ção dos
be ne fi ciá ri os, seja uti li za do ca das tro úni co para to das 
as ações so ci a is do Go ver no Fe de ral;

5. Pre vi são da pos si bi li da de de que a mes ma
uni da de fa mi li ar pos sa re ce ber ou tros be ne fí ci os de
pro gra mas go ver na men ta is de trans fe rên cia de ren -
da, nos ter mos do re gu la men to.

6. O tex to pro ce den te da Câ ma ra dos De pu ta -
dos ga ran te a co e xis tên cia do PNAA com os pro gra -
mas de trans fe rên cia de ren da já exis ten te, o que ga -
ran te a con ti nu i da de de pro gra mas que in te gra ram a
rede de pro te ção so ci al cri a das no Go ver no Fer nan do 
Hen ri que.

7. Exclui o art. 6º da MPV ori gi nal, de vi do a sua
in cons ti tu ci o na li da de, pois tra ta de vin cu la ção das re -
ce i tas do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre -
za, me di da que só po de ria ser ado ta da por meio de
Emen da Cons ti tu ci o nal.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei de Con ver são foi exa us ti va -
men te exa mi na do na Câ ma ra dos De pu ta dos quan to
às ques tões re la ti vas à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de, téc ni ca le gis la ti va e ade qua ção or ça men tá -
rio-fi nan ce i ra. Nes te mo men to, não se vis lum bra a ne -
ces si da de de fa zer re pa ros a tais as pec tos.

Nada, tam bém, a ob je tar quan to à re le vân cia e à
ur gên cia da Me di da Pro vi só ria nº 108, de 2003, pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is para sua edi ção, pelo Exce len tís -
si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, e para sua ad -
mis si bi li da de pe las Ca sas do Con gres so Na ci o nal.
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Como se viu no re la tó rio, o PLV-12, de 2003 traz
mo di fi ca ções im por tan tes, que tor nam cla ra e trans -
pa ren te a or ga ni za ção do pro gra ma.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, con clu í mos pela ad -
mis si bi li da de da Me di da Pro vi só ria nº 108, de 2003,
e, con si de ran do os as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, pela apro va ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2003, apro va do 
pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Ses sões, – Se na do ra Lu cia Vâ nia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O pa re cer é fa vo rá vel. 

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is da re le vân cia e da
ur gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria nos ter mos do art. 8º da Re so lu -
ção nº 01, de 2002. 

Em vo ta ção os pa re ce res do Se na dor Se bas tião 
Ma de i ra e da Re la to ra Re vi so ra, Se na do ra Lú cia Vâ -
nia, pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o -
na is da re le vân cia e da ur gên cia, pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos. 
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Pas sa mos, en tão, à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, do Pro je to de Lei de

Con ver são, da Me di da Pro vi só ria e das Emen das, em 
tur no úni co.

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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Para dis cu tir, con ce do a pa la vra ao pri me i ro
Se na dor ins cri to, Se na dor Edu ar do Su plicy. V. Exª dis -
põe de até dez mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs e Srs.
Se na do res, gos ta ria de enal te cer o pa re cer da Se na -
do ra Lú cia Vâ nia, que, in clu si ve como uma das prin ci -
pa is res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro gra mas so -
ci a is no Go ver no an te ri or, tem pro fun do co nhe ci men -
to da ma té ria re fe ren te aos pro gra mas so ci a is bra si le -
i ros. S. Exª ava li ou que o Pro gra ma de Se gu ran ça Ali -
men tar e o Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta -
ção, que en vol ve al gu mas das prin ci pa is me di das, so -

bre tu do o car tão-ali men ta ção, cons ti tu em um pas so
im por tan te.

Qu e ro trans mi tir, Sr. Pre si den te, que es ti ve nos
Mu ni cí pi os de Gu a ri bas e Aca uã, há dois fi na is de se -
ma na, jus ta men te para acom pa nhar de per to a ex pe -
riên cia da dis tri bu i ção do car tão-ali men ta ção. Ten do
ali, em am bos os Mu ni cí pi os, o Go ver no da União,
com a co o pe ra ção dos Go ver nos Esta du al e Mu ni ci -
pa is, dis tri bu iu apro xi ma da men te qui nhen tos car -
tões-ali men ta ção àque las fa mí li as que, a prin cí pio, de 
acor do com o Pro je to de Lei de Con ver são, re ce bem
até meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta. 

Em ver da de, ve ri fi cou-se, em am bos os Mu ni cí -
pi os, que o nú me ro de fa mí li as que re ce bem aba i xo
de meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta se ria ma i or do que
qui nhen tos. Algo em tor no de se te cen tos e trin ta, em
Gu a ri bas e Aca uã. 

O Mi nis tro José Gra zi a no in for mou-me que já
trans mi tiu às au to ri da des da que le Esta do e dos Mu ni -
cí pi os, e aos pró pri os co mi tês ges to res, que es sas fa -
mí li as tam bém se rão aten di das, ou seja, as ex ce den -
tes. Essa ini ci a ti va, por tan to, aca ba rá sen do con di -
zen te com o que cons ta do Pro je to de Con ver são nº
12.

Gos ta ria de sa li en tar que o Go ver no está im ple -
men tan do o Pro gra ma Car tão-Ali men ta ção, o Pro gra -
ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta ção, co me çan do
pe los mu ni cí pi os com me nor ín di ce de de sen vol vi -
men to hu ma no ou de me nor ín di ce de ren da per ca -
pi ta, para, pro gres si va men te, atin gir todo o ter ri tó rio
na ci o nal. 

Em diá lo go com o Mi nis tro José Gra zi a no, pude
ob ser var que o car tão-ali men ta ção é um pas so im -
por tan te na di re ção de im plan tar mos uma ren da bá si -
ca de ci da da nia para to dos os ci da dãos bra si le i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – 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 de Con ver são, que

tem pre fe rên cia re gi men tal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que de se ja rem po -

dem en ca mi nhar a ma té ria. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca -

dan te.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, eu só gos ta ria, mais uma vez,
de re gis trar a qua li da de do de ba te po lí ti co que es ta -
mos ten do nes ta Casa e agra de cer a de di ca ção e o

12554 Sex ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    283ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



es pí ri to pú bli co que pre va le ceu no re la tó rio da Se na -
do ra Lú cia Vâ nia, que, ape sar de hoje ter sido ele i ta
por una ni mi da de na Co mis são de Assun tos So ci a is,
por 25 vo tos a zero, o que con fir ma o pres tí gio e o res -
pe i to que esta Casa tem por S. Exª, tra ba lhou so bre o
re la tó rio em in ter lo cu ção com o Se na dor Tas so Je re -
is sa ti e nos per mi tiu, por tan to, apro var mos um pro -
gra ma im por tan te de com ba te à po bre za, o car tão-ali -
men ta ção, que tem um am plo al can ce so ci al, numa
de mons tra ção de que os gran des te mas de in te res se
so ci al po dem ser ob ti dos por esse es for ço su pra par ti -
dá rio de cons tru ção des te País. Por tan to, eu gos ta ria
de agra de cer à Se na do ra pela gran de za, gen ti le za e
se ri e da de com que pro ce deu no seu re la tó rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – As Srªs e os Srs. Lí de res po dem ori en tar as
Ban ca das.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -

den te, ape nas para fa zer mi nhas as pa la vras do Se -
na dor Edu ar do Su plicy e do Se na dor Alo i zio Mer ca -
dan te, agra de cen do à Se na do ra Lú cia Vâ nia pelo
pro ce di men to ele va do na con du ção da ma té ria, e di -
zer que o Blo co en ca mi nha o voto “sim”, de acor do
com a Re la to ra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de 
Bar ros para ori en tar a Ban ca da.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, eu tam bém gos ta ria de cum pri -
men tar a Se na do ra Lú cia Vâ nia e di zer que o PSDB
vota fa vo ra vel men te ao seu re la tó rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá
para ori en tar a Ban ca da.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, o PMDB vota fa vo ra vel men te, res sal tan do o
tra ba lho pro fí cuo da Se na do ra Lú cia Vâ nia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma
para ori en tar a Ban ca da.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, que ro cum pri men tar a Se na do ra Lú cia Vâ nia
pelo tra ba lho de sen vol vi do. O PFL, até por re co men -
da ção do nos so Lí der da Mi no ria, vota fa vo ra vel men -
te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res para ori en tar a Ban ca da.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -

te, hoje es ti ve com o Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral, que en fa ti zou a im por tân cia des sa me di da
pro vi só ria para o pro gra ma ali men tar que está sen do
de sen vol vi do pelo Go ver no Fe de ral, vi san do a aten -
der as ca ma das mais ca ren tes da po pu la ção bra si le i -
ra, aque las que re al men te pre ci sam da as sis tên cia e
do apo io do Po der Pú bli co num mo men to di fí cil da na -
ci o na li da de, quan do o de sem pre go é avas sa la dor,
quan do mi lha res e mi lha res de pes so as, prin ci pal -
men te nas re giões mais po bres, es tão a ne ces si tar do 
apo io e da in ter fe rên cia do Po der Pú bli co na so lu ção
da fome sen ti da pe las ca ma das mais po bres da po pu -
la ção não só do Nor des te, do meu Nor des te, como da 
pe ri fe ria das gran des ci da des.

Por tan to, a apro va ção des te pro je to de con ver -
são é da ma i or re le vân cia, da ma i or ur gên cia. 

Tam bém fe li ci to a no bre Re la to ra, que se de te ve 
e es tu dou a ma té ria em pro fun di da de, re co men dan do 
a sua apro va ção.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Como es ta mos em pro ces so de vo ta ção em re -
gi me de ur gên cia, a ses são fica au to ma ti ca men te
pror ro ga da.

Con sul to se o Se na dor Alme i da Lima de se ja ori -
en tar sua ban ca da para a vo ta ção.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – A Li de ran -
ça do PDT en ca mi nha pela apro va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Em vo ta ção o Pro je to de Lei de Con ver são.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 
Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são, fi cam

pre ju di ca das a me di da pro vi só ria e as emen das a ela
ofe re ci das. 

A ma té ria vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 12, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 108, de 2003)

Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Aces -
so à Ali men ta ção – PNAA.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a do o Pro gra ma Na ci o nal de

Aces so à Ali men ta ção – PNAA, vin cu la do às ações
di ri gi das ao com ba te à fome e à pro mo ção da se gu -
ran ça ali men tar e nu tri ci o nal.
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§ 1º Con si de ra-se se gu ran ça ali men tar e nu tri ci -
o nal a ga ran tia da pes soa hu ma na ao aces so a ali -
men ta ção to dos os dias, em quan ti da de su fi ci en te e
com a qua li da de ne ces sá ria.

§ 2º Os be ne fí ci os fi nan ce i ros de cor ren tes do
PNAA se rão efe ti va dos me di an te car tão uni fi ca do, ou
pelo aces so a ali men tos em es pé cie pe las fa mí li as
em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar.

§ 3º O car tão uni fi ca do cons ti tui ins tru men to
para re ce bi men to de re cur sos fi nan ce i ros do PNAA
pe las fa mí li as em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar,
bem como para be ne fi ciá ri os de ou tros pro gra mas de
trans fe rên cia de ren da.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo de fi ni rá:
I – os cri té ri os para con ces são do be ne fi cio;
II – a or ga ni za ção e os exe cu to res do ca das tra -

men to da po pu la ção jun to ao pro gra ma;
III – o va lor do be ne fi cio por uni da de fa mi li ar;
IV – o pe río do de du ra ção do be ne fí cio; e
V – a for ma de con tro le so ci al do Pro gra ma.
§ 1º O con tro le so ci al do PNAA será fe i to:
I – em âm bi to na ci o nal, pelo Con se lho Na ci o nal

de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal – CONSEA;
II – em âm bi to es ta du al e no Dis tri to Fe de ral, por 

um dos Con se lhos Esta du a is da área so ci al, em fun -
ci o na men to, ou por um Con se lho Esta du al de Se gu -
ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal – CONSEA Esta du al,
ins ta la do pelo Po der Pú bli co Esta du al, nos ter mos de
re gu la men to; e

III – em âm bi to lo cal, por um dos Con se lhos Mu -
ni ci pa is da área so ci al, em fun ci o na men to, ou por um
Co mi tê Ges tor Lo cal – CGL, ins ta la do pelo Po der Pú -
bli co Mu ni ci pal, nos ter mos de re gu la men to.

§ 2º Os be ne fí ci os do PNAA se rão con ce di dos,
na for ma des ta lei, para uni da de fa mi li ar com ren da
men sal per ca pi ta in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo.

§ 3º Para efe i to des ta lei, con si de ra-se fa mí lia a
uni da de nu cle ar, even tu al men te am pli a da por ou tros
in di ví du os que com ela pos su am la ços de pa ren tes -
co, que for me um gru po do més ti co, vi ven do sob o
mes mo teto e man ten do sua eco no mia pela con tri bu i -
ção de seus mem bros.

§ 4º o re ce bi men to do be ne fí cio pela uni da de fa -
mi li ar não ex clui a pos si bi li da de de re ce bi men to de
ou tros be ne fí ci os de pro gra mas go ver na men ta is de
trans fe rên cia de ren da, nos ter mos de re gu la men to.

§ 5º Na de ter mi na ção da ren da fa mi li ar per ca -
pi ta, será con si de ra da a mé dia dos ren di men tos bru -
tos au fe ri dos pela to ta li da de dos mem bros da fa mí lia,
ex clu í dos os ren di men tos pro ve ni en tes des te pro gra -
ma, do Bol sa-Ali men ta ção, e do Bol sa-Esco la.

§ 6º No le van ta men to e na iden ti fi ca ção dos be -
ne fi ciá ri os a que se re fe re esta lei, será uti li za do ca -
das tro uni fi ca do para pro gra mas so ci a is do Go ver no
Fe de ral.

Art. 3º O Ga bi ne te do Mi nis tro Extra or di ná rio
de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome de ve rá
ce le brar con vê ni os de co o pe ra ção com os Esta dos, 
o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os dis pon do so bre
as for mas de im ple men ta ção, exe cu ção, di vul ga -
ção, su per vi são, acom pa nha men to e ava li a ção do
PNAA.

Pa rá gra fo úni co. Dos con vê ni os de que tra ta o
ca put des te ar ti go de ve rá cons tar, den tre ou tras, as
se guin tes res pon sa bi li da des aos con ve ni a dos:

I – a ins ta la ção de Co mi tê Ges tor Lo cal – CGL
em cada mu ni cí pio, ou a uti li za ção de ou tro con se lho
so ci al, nos ter mos do art. 2º, § 1º, in ci so III;

II – a ca pa ci ta ção de agen tes ges to res lo ca is;
III – o mo ni to ra men to, o acom pa nha men to e a

ava li a ção dos CGL, ou dos con se lhos so ci a is que os
subs ti tu am; e

IV – o ca das tra men to dos be ne fi ciá ri os no ca -
das tro uni fi ca do do Go ver no Fe de ral.

Art. 4º A con ces são do be ne fi cio do PNAA tem
ca rá ter tem po rá rio e não gera di re i to ad qui ri do.

Art. 5º As des pe sas com o Pro gra ma Na ci o nal
de Aces so à Ali men ta ção cor re rão à con ta das do ta -
ções or ça men tá ri as con sig na das anu al men te na uni -
da de do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do Extra or di ná -
rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome e do
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, ins ti tu -
í do pelo art. 79 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na -
is Tran si tó ri as.

§ 1º Na de fi ni ção do va lor do be ne fí cio pre vis to
no in ci so III do art. 2º, o Po der Exe cu ti vo de ve rá com -
pa ti bi li zar a quan ti da de de be ne fi ciá ri os às do ta ções
or ça men tá ri as exis ten tes.

§ 2º O va lor do be ne fí cio pre vis to no in ci so III do
art. 2º po de rá ser al te ra do pelo Po der Exe cu ti vo, a
qual quer mo men to, ob ser va do o dis pos to em re gu la -
men to.

§ 3º o PNAA aten de rá, no mês de mar ço de
2003, aos atu a is be ne fi ciá ri os do Pro gra ma Bol -
sa-ren da, pre vis to na Lei nº 10.458, de 14 de maio de
2002.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Item 3:
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 PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 109, de 2003)
(Inclu í do em pa u ta con for me acor do de Li de ran ças.)

 Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 13, de 2003, que
au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der sub -
ven ção eco nô mi ca à Com pa nhia de Na ve -
ga ção do São Fran cis co – Fra na ve, pro ve ni -
en te da Me di da Pro vi só ria nº 109, de 2003,
ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do José
Ro cha (PFL-BA), 1º pro nun ci a men to: pre li -
mi nar men te pelo aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça -
men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria, nos ter mos de Pro je to de 
Lei de Con ver são; 2º pro nun ci a men to: re i te -
ran do a apre sen ta ção do Pro je to de Lei de
Con ver são, com al te ra ção que pro mo ve.

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

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 13 de mar ço e não se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca -
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União, 
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis -
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 25 de mar ço, ten do sido apre ci -
a da na que la Casa no dia 8 de maio;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta -
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
dia 25 de abril e o de ses sen ta dias de vi gên cia no dia
10 de maio, ten do sido pror ro ga do por Ato do Pre si -
den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 19.

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

Antes, po rém, de sig no o no bre Sr. Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho como Re la tor Re vi sor, a quem con -
ce do a pa la vra.

 PARECER Nº 500, DE 2003-PLEN

 O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Exmo. Sr. Pre si den -
te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção que lhe con fe re
o art. 62 da Cons ti tu i ção, edi tou a Me di da Pro vi só ria
nº 109, de 2003, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a
con ce der sub ven ções eco nô mi cas para co ber tu ra de
dé fi cit de ma nu ten ção da Com pa nhia de Na ve ga ção
do São Fran cis co, a Fra na ve. A Com pa nhia de Na ve -
ga ção do São Fran cis co – Fra na ve – foi cri a da em
1963 e foi fru to de in cor po ra ção de três em pre sas fe i -
ta pelo Go ver no Fe de ral. A em pre sa de trans por tes
de pro du tos ao lon go do rio São Fran cis co que pres -
tou as si na la dos ser vi ços à re gião hoje en con tra-se
numa si tu a ção la men tá vel e não pos sui re cur sos se -
quer para pa gar os sa lá ri os de seus fun ci o ná ri os.
Essa é a ra zão bá si ca des te pro je to.

O art. 1º da me di da pro vi só ria au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a con ce der sub ven ções eco nô mi cas para
co ber tu ra de dé fi cit de ma nu ten ção da Fra na ve até 31 
de de zem bro de 2003. 

O art. 2º da MP es ta be le ce sua vi gên cia.
Em vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, a me di -

da pro vi só ria foi apro va da na for ma de um pro je to de
lei de con ver são que in se riu um ar ti go no tex to da me -
di da pro vi só ria ori gi nal, acres cen do um dis po si ti vo
que re la ta rei em se gui da.

Os pres su pos tos cons ti tu ci o na is en con tram-se
aten di dos, ten do em vis ta que a me di da pro vi só ria
tra ta cer ta men te de ma té ria re le van te. A ur gên cia
para edi ção do ato tam bém está pre sen te.

No que tan ge à cons ti tu ci o na li da de, não há re -
pa ros a fa zer. O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
exer ci tou a prer ro ga ti va que lhe con fe re o art. 62 da
Car ta Mag na, ao edi tar e sub me ter à de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal a me di da pro vi só ria em tela, cujo 
ob je to não in cor re nas li mi ta ções ma te ri a is cons tan -
tes do § 1º do mes mo dis po si ti vo.

Em re la ção à ade qua ção or ça men tá ria e fi nan -
ce i ra, en ten de mos que não há qual quer óbi ce, pois a
me di da pro vi só ria em aná li se não cria obri ga ção de
gas to para ente pú bli co. Ape nas dá au to ri za ção le gal
ne ces sá ria para o re pas se de re cur sos pú bli cos para
so ci e da de de eco no mia mis ta. Não pro vo ca re du ção
das re ce i tas do Te sou ro, tam pou co con tra ria qual quer 
dis po si ti vo do pla no anu al e da LDO.

Devo res sal tar, en tre tan to, que o pro je to de lei
de con ver são apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos
trou xe, em seu art. 2º, re fe rên cia à le gis la ção já re vo -
ga da, qual seja, a Lei nº 2.599, de 1955, fa zen do-se
ne ces sá ria uma pe que na ade qua ção, ra zão pela qual 
apre sen to emen da de re la tor para cor ri gir essa dis tor -
ção.
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O art. 2º, ini ci al men te apro va do na Câ ma ra dos
De pu ta dos, as se ve ra o se guin te:

Art. 2º. O Go ver no Fe de ral im ple men -
ta rá ações e obras des ti na das à re cu pe ra -
ção da hi dro via do São Fran cis co, em con -
for mi da de com a Lei nº 2.599, de 13 de se -
tem bro de 1955, con sig nan do os re cur sos
ne ces sá ri os para o cum pri men to da re fe ri da 
lei.

Art. 3º. Esta lei en tra em vi gor...
A emen da que apre sen to su pri me a ci ta ção da

lei, o que fi ca ria da se guin te for ma:
Art. 2º O Go ver no Fe de ral po de rá im ple men tar

ações e obras des ti na das à re cu pe ra ção da hi dro via
do São Fran cis co, con sig nan do os re cur sos ne ces sá -
ri os.

Nes te mo men to, cha mo a aten ção de V. Exªs
para a im por tân cia des se ar ti go, ten do em vis ta ter -
mos dis cu ti do, na se ma na pas sa da, o des ti no do São
Fran cis co, as pos si bi li da des de sua trans po si ção e
seu apro ve i ta men to, seus pro ble mas com as so re a -
men to e a exis tên cia de inú me ros pro je tos que de vem 
ser de sen vol vi dos às suas mar gens e que são do in te -
res se dos Esta dos nor des ti nos, prin ci pal men te Ba -
hia, Ser gi pe,  Ala go as e Per nam bu co. Con si de ro mu i -
to im por tan te essa emen da por que per mi ti rá que, de
al gu ma for ma, pos sa se aten der um re cla mo re gi o nal
que é de ab so lu ta im por tân cia para a re vi ta li za ção do
rio São Fran cis co. Cre io que a emen da de re da ção
su pres si va re sol ve rá o pro ble ma.

Era o que ti nha a re la tar.

 É o se guin te o pa re cer na ín te gra

PARECER Nº       , DE 2003-PLEN
(Pa re cer de Ple ná rio

do Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho)

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, no uso
da atri bu i ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i -
ção, edi tou a Me di da Pro vi só ria Nº 109, de 2003 que
au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der sub ven ções
eco nô mi cas para co ber tu ra de dé fi cit de ma nu ten ção
da Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co –
FRANAVE.

O art. 1º da MP au to ri za o Po der Exe cu ti vo a
con ce der sub ven ções eco nô mi cas para co ber tu ra de
dé fi cit de ma nu ten ção da Com pa nhia de Na ve ga ção
do São Fran cis co – FRANAVE, até 31 de de zem bro
de 2003.

O art. 2º da MP es ta be le ce sua vi gên cia.

Em vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, a Me di -
da Pro vi só ria foi apro va da na for ma de um Pro je to de
Lei de Con ver são, que in se riu um ar ti go no tex to da
Me di da Pro vi só ria ori gi nal acres cen do um dis po si ti vo
que re la ta rei em se gui da.

II – Aná li se

Os pres su pos tos cons ti tu ci o na is en con tram-se
aten di dos, ten do em vis ta que a Me di da Pro vi só ria
tra ta, cer ta men te, de ma té ria re le van te. A ur gên cia
para a edi ção do ato tam bém está pre sen te.

No que tan ge à cons ti tu ci o na li da de, não há re -
pa ros a fa zer. O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
exer ci tou a prer ro ga ti va que lhe con fe re o art. 62 da
Car ta Mag na, ao edi tar e sub me ter à de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria em tela,
cujo ob je to não in cor re nas li mi ta ções ma te ri a is cons -
tan tes do § 1º do mes mo dis po si ti vo.

Em re la ção à ade qua ção or ça men tá ria e fi nan -
ce i ra, en ten de mos que não há qual quer óbi ce, pois a
me di da pro vi só ria em aná li se não cria obri ga ção de
gas to para ente pú bli co. Ape nas dá au to ri za ção le gal
ne ces sá ria para o re pas se de re cur sos pú bli cos para
so ci e da de de eco no mia mis ta. Não pro vo ca re du ção
das re ce i tas do te sou ro, tam pou co con tra ria qual quer
dis po si ti vo do Pla no Plu ri a nu al e da LDO.

Devo res sal tar, en tre tan to, que o Pro je to de Lei
de Con ver são apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, 
trou xe em seu art. 2º re fe rên cia à le gis la ção já re vo ga -
da – a Lei nº 2.599/1955 – fa zen do-se ne ces sá ria pe -
que na ade qua ção, ra zão pela qual apre sen to emen -
da de re la tor para cor ri gir essa dis tor ção. – Ro dolp ho 
Tou ri nho.

EMENDA Nº 1 – DE REDAÇÃO
 DO RELATOR REVISOR (SUPRESSIVA)

Dê-se ao art. 2º do PLV nº 13, de 2003, a se guin -
te re da ção:

“Art. 2º O Go ver no Fe de ral po de rá im -
ple men tar ações e obras des ti na das à re cu -
pe ra ção da hi dro via do São Fran cis co, con -
sig nan do os re cur sos ne ces sá ri os.”

Jus ti fi ca ção

Com esta emen da pre ten de-se su pri mir do art.
2º do PLV 13, de 2003, as se guin tes par tes: “de con -
for mi da de com a Lei nº 2.599, de 13 de se tem bro de
1955, ... para o cum pri men to da re fe ri da Lei.”

Essa pro vi dên cia de cor re do fato de que a re fe ri -
da Lei foi re vo ga da pelo De cre to-lei nº 292, de 1967.
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Des se modo, evi tar-se-á que a nova Lei con te -
nha uma re mis são equi vo ca da.

Além dis so, essa su pres são não im por ta em
qual quer mo di fi ca ção no sen ti do do re fe ri do dis po si ti -
vo (art. 2º). – Ro dolp ho Tou ri nho

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O pa re cer é fa vo rá vel com emen da de re da -
ção?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Com uma emen da de re da ção que en ca mi nho à
Mesa nes te mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) –  Có pia do pa re cer en con tra-se à dis po si ção
das Srªs e dos Srs. Se na do res em suas res pec ti vas
ban ca das.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º, da Re so -
lu ção de nº 1, de 2002, Con gres so Na ci o nal.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor, De pu ta do
José Ro cha, PFL da Ba hia, e do Re la tor Re vi sor, Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho, pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is da re le vân cia e da ur gên cia
e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di -
da pro vi só ria. 

As Srªs e Srs. Se na do res que os apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)

Apro va dos. 
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, do Pro je to de Lei de

Con ver são, da Me di da Pro vi só ria e da emen da, em
tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, de cla ro en -
cer ra da a dis cus são.

Vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são, que
tem pre fe rên cia re gi men tal, res sal va da a emen da.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para ori en tar a ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Para ori en tar a ban ca da, Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – O Blo co
vota “sim”, com o Re la tor Se na dor Ro dolp ho Tou ri -
nho.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Para ori en tar a ban ca da, Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – O PSDB vota “sim”, Sr. Pre si den te, com o Re la -
tor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Sr. Pre si den te, o PPS vota “sim”, com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota “sim”, com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Ro meu Tuma, pelo PFL.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Com uma
per mis são es pe ci al do Se na dor Cé sar Bor ges, o PFL
vota a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Go ver -
no gos ta ria de pu bli ca men te agra de cer o Se na dor
Tou ri nho pela re la to ria que si na li za a im por tân cia de
in ves ti men tos e re cu pe ra ção do rio São Fran cis co,
que é fun da men tal por que de tém mais de 60% dos
re cur sos hí dri cos do Nor des te e pre ci sa de fato de
uma po lí ti ca es pe cí fi ca para a re cu pe ra ção e a uti li za -
ção do seu po ten ci al de hi dro vi as. Agra de ço, por tan -
to, a com pe tên cia e a se ri e da de do re la tó rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, esta é uma pro po si ção da ma i or im por tân cia para
a re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, co me çan do por
uma área que re al men te tem so fri do as ma i o res li mi -
ta ções em vir tu de das con di ções des fa vo rá ve is do rio
São Fran cis co. Hoje, com este pro je to, que des ti na re -
cur sos para a re vi ta li za ção des se gran de rio, po de -
mos pen sar em aten der a ou tros Esta dos que es tão
pre ci san do da água do São Fran cis co. Na tu ral men te,
não fi ca ría mos so men te na hi dro via do rio São Fran -
cis co. Ou tras me di das pre ci sam ser to ma das ur gen te -
men te, para que pos sa mos re cu pe rar em toda sua ex -
ten são o rio da uni da de na ci o nal, o Ve lho Chi co, que
tan tos ser vi ços tem pres ta do ao País. 

Voto fa vo ra vel men te ao pa re cer do Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima,
para ori en tar sua Ban ca da.
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O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do PDT en -
ca mi nha o voto pela apro va ção da pro po si tu ra, con -
gra tu lan do-se com o Re la tor pela bri lhan te ex po si ção. 
To dos sa be mos da im por tân cia des sa pro po si tu ra
para a re vi ta li za ção do rio São Fran cis co por tudo que
ele pro por ci o na, so bre tu do às po pu la ções ri be i ri nhas. 
Eu não po de ria de i xar de re gis trar – não ape nas em
nome do meu Par ti do, mas tam bém em meu nome
pes so al – nos sa con cor dân cia com a apro va ção des -
sa pro po si tu ra.

É nes se sen ti do o en ca mi nha men to que faz a Li -
de ran ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Ten do to dos os Lí de res ori en ta do as suas Ban -
ca das, pas sa-se à vo ta ção do Pro je to de Lei de Con -
ver são.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Em vo ta ção a emen da de re da ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. que a apro vam per ma ne çam

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 (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – 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 de Con -
ver são nº 13, de 2003, que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na do Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 501, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 13, de 2003 (Me di da Pro vi -
só ria nº 109, de 2003).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 13, de 2003 (Me di -
da Pro vi só ria nº 109, de 2003), que au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a con ce der sub ven ção eco nô mi ca à Com -
pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co – Fra na ve,
con so li dan do a Emen da de re da ção apro va da pelo
Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de
2003. – Edu ar do Si que i ra Cam pos, Pre si den te –

Ro meu Tuma, Re la tor – Serys Slhes sa ren ko –
João Alber to Sou za 

ANEXO AO PARECER Nº 501, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 13, de 2003 (Me di da Pro vi -
só ria nº 109, de 2003).

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der 
sub ven ção eco nô mi ca à Com pa nhia de Na -
ve ga ção do São Fran cis co – Fra na ve.

Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za a con ce -
der sub ven ções eco nô mi cas para a co ber tu ra de dé fi cit 
de ma nu ten ção da Com pa nhia de Na ve ga ção do São
Fran cis co – Fra na ve, até 31 de De zem bro de 2003.

Art. 2º O Go ver no Fe de ral po de rá im ple men tar
ações e obras des ti na das à re cu pe ra ção da hi dro via
do São Fran cis co, con sig nan do os re cur sos ne ces sá -
ri os.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi -
nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
 O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Item 4:

 PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 110, de 2003)
(Inclu í do em pa u ta con for me acor do de Li de ran ças.)

 Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 14, de 2003, que
cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe -
de ral no Qu a dro de Pes so al do Mi nis té rio da 
Jus ti ça e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en -
te da Me di da Pro vi só ria nº 110, de 2003,
ten do

Pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Asdru -
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bal Ben tes (PMDB–PA), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti -
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e,
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi -
só ria, nos ter mos de Pro je to de Lei de Con -
ver são; pela inad mis si bi li da de das Emen -
das nºs 4 e 9; e pela re je i ção das de ma is
emen das apre sen ta das pe ran te aque la Co -
mis são.

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

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 18 de mar ço e não
se ins ta lou;

– durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foram apresentadas dez
emendas perante a Comissão Mista;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 1º de abril,
ten do sido apre ci a da na que la Casa no úl ti -
mo dia 8;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no úl ti mo dia 30 de
abril e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia
no dia 15 de maio, ten do sido pror ro ga do
por Ato do Pre si den te da Mesa do Con gres -
so Na ci o nal;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no dia 19.

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

Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor Pa pa -
léo Paes como Re la tor Re vi sor da ma té ria, a quem
con ce do a pa la vra.

 PARECER Nº 502, DE 2003-PLEN

 O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Para emi -
tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, com mu i ta hon ra fa rei a
le i tu ra do re la tó rio, que é de au to ria do Se na dor Pe dro 
Si mon.

A pro po si ção le gis la ti va que nos é dado re la tar
tem por ob je ti vo per mi tir a car re i ra de Agen te Pe ni ten -
ciá rio no âm bi to do Mi nis té rio da Jus ti ça, com pre vi -
são ini ci al de ocu pa ção de qui nhen tos car gos efe ti -
vos, pro vi si o na dos me di an te o de vi do pro ces so se le -

ti vo le gal, ou seja, por con cur so pú bli co em ní vel de
Ensi no Mé dio.

Na fun ção de Re la tor-Re vi sor, no Se na do Fe de -
ral, opi no que à pro po si ção não es tão au sen tes os
pres su pos tos de cons ti tu ci o na li da de, ur gên cia e re le -
vân cia. 

Entre tan to, em con ta to com a Li de ran ça do Go -
ver no do Se na do, na fi gu ra do seu ilus tre Lí der, Se na -
dor Alo i zio Mer ca dan te, foi-nos pon de ra do da ne ces -
si da de ine quí vo ca da res ti tu i ção ao tex to do Pro je to
de Lei de Con ver são do dis po si ti vo pre vis to no art. 6º
da Me di da Pro vi só ria, que au to ri za ao De par ta men to
de Po lí cia Fe de ral a con tra ta ção, em ca rá ter ex cep ci -
o nal e de ex tre mo in te res se pú bli co, de até du zen tos
es pe ci a lis tas em se gu ran ça pú bli ca até que se pro vi -
den cie o de vi do su pri men to des ses car gos, na for ma
pre vis ta nos di plo mas le ga is per ti nen tes.

Assim, voto pela ad mis si bi li da de da pro po si ção
e, no mé ri to, pela apro va ção com a se guin te emen da:

“Emen da de Re la tor ao PLV nº 14, de 2003 (pro -
ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 110, de 2003.)

Acres cen te-se, onde cou ber, ao PLV nº 14, de
2003, o se guin te ar ti go:

“Fica o De par ta men to de Po lí cia Fe de -
ral, para aten der ne ces si da de de ex cep ci o -
nal in te res se pú bli co, au to ri za do a con tra tar, 
em ca rá ter tem po rá rio, até du zen tos es pe ci -
a lis tas na área de se gu ran ça pú bli ca com o
ob je ti vo de su prir a ne ces si da de ime di a ta de 
cus tó dia, vi gi lân cia, guar da e as sis tên cia de
pes so as re co lhi das em es ta be le ci men tos
pe na is, ob ser van do ar ti go na Lei nº 8.745,
de 09 de de zem bro de 1993, cujo re cru ta -
men to ob ser va rá o dis po si ti vo no ca put do
art. 3º da re fe ri da Lei.

§1º. A du ra ção dos con tra tos será de
doze me ses, ad mi ti da uma pror ro ga ção por
igual pra zo;

§2º. a re mu ne ra ção dos pro fis si o na is
con tra ta dos cor res pon de rá à par ce la úni ca 
de R$2.000,00 (dois mil re a is) men sa is,
ve da do o pa ga men to ou a in ci dên cia de
qua is quer ou tras van ta gens adi ci o na is ou
par ce las de na tu re za re mu ne ra tó ria, res -
sal va do o dis pos to no art. 11 da Lei 8.745,
de 1993.

Sala das Ses sões. – Se na dor Pe dro
Si mon – Re la tor.”

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

 É o se guin te o pa re cer na ín te gra
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PARECER Nº       , DE 2003

Ao Pro je to de Lei de Con ver são nº
14, de 2003 (pro ve ni en te da Me di da Pro vi -
só ria nº 110, de 2003), que cria a Car re i ra
de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral no Qu a -
dro de Pes so al do Mi nis té rio da Jus ti ça e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

A pro po si ção le gis la ti va que nos é dado re la tar
tem por ob je to per mi tir a car re i ra de Agen te Pe ni ten -
ciá rio Fe de ral no âm bi to do Mi nis té rio da Jus ti ça, com 
pre vi são ini ci al de ocu pa ção de 500 car gos efe ti vos,
pro vi si o na dos me di an te o de vi do pro ces so se le ti vo
le gal, ou seja, por con cur so pú bli co em ní vel de en si -
no mé dio.

Dis põe ain da o pro je to so bre as fun ções do
agen te pe ni ten ciá rio, qual seja a de, en tre ou tras, a
cus tó dia e a vi gi lân cia nos ór gãos do sis te ma pe ni ten -
ciá rio fe de ral.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si ção foi re -
la ta da pelo ilus tre De pu ta do Asdrú bal Ben tes, que,
au xi li a do por emen das de seus pa res, apri mo rou so -
bre ma ne i ra o tex to ori gi nal.

II – Voto

Na fun ção de Re la tor Re vi sor no Se na do Fe de -
ral, opi no que a pro po si ção não es tão au sen tes os
pres su pos tos da cons ti tu ci o na li da de, ur gên cia e re le -
vân cia.

Entre tan to, em con ta to com a Li de ran ça do
Go ver no no Se na do, na fi gu ra do seu ilus tre Lí der
Se na dor Alo í sio Mer ca dan te, foi-nos pon de ra do da
ne ces si da de ine quí vo ca da res ti tu i ção ao tex to do
pro je to de lei de con ver são, o dis po si ti vo pre vis to no 
art. 6º da Me di da Pro vi só ria, que au to ri za ao De par -
ta men to de Po lí cia Fe de ral, a con tra ta ção, em ca rá -
ter ex cep ci o nal e de ex tre mo in te res se pú bli co, de
até du zen tos es pe ci a lis tas em se gu ran ça pú bli ca
até que se pro vi den cie o de vi do su pri men to des tes
car gos na for ma pre vis ta nos di plo mas le ga is per ti -
nen tes.

Assim, voto pela ad mis si bi li da de da pro po si ção
e no mé ri to pela apro va ção com a se guin te emen da:

Emen da de Re la tor ao PLV nº 14, de 2003 (pro -
ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 110, de 2003).

Acres cen te-se, onde cou ber, ao PLV nº 14, de
2003 o se guin te ar ti go:

EMENDA Nº 11 –
 RELATOR-REVISOR

Art. Fica o De par ta men to de po lí cia
Fe de ral, para aten der à ne ces si da de de ex -
cep ci o nal in te res se pú bli co, au to ri za do a
con tra tar, em ca rá ter tem po rá rio, até du zen -
tos es pe ci a lis tas na área de se gu ran ça pú -
bli ca com o ob je ti vo de su prir a ne ces si da de 
ime di a ta de cus tó dia, vi gi lân cia, guar da e
as sis tên cia de pes so as re co lhi das em es ta -
be le ci men tos pe na is, ob ser va do o dis pos to
na Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993,
cujo re cru ta men to ob ser va rá o dis pos to no
ca put do art. 3º da re fe ri da lei.

§ 1º a du ra ção dos con tra tos será de
doze me ses, ad mi ti da uma pror ro ga ção por
igual pra zo.

§ 2º a re mu ne ra ção dos pro fis si o na is
con tra ta dos cor res pon de rá a par ce la úni ca
de R$ 2.000,00 ( dois mil re a is) men sa is, ve -
da do o pa ga men to ou a in ci dên cia de qua is -
quer ou tras van ta gens adi ci o na is ou par ce -
las de na tu re za re mu ne ra tó ria, res sal va do o 
dis pos to no art. 11 da Lei nº 8.745, de 1993.

Sala das  Ses sões, – Se na dor Pe dro Si mon

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa pa léo
Paes, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O pa re -
cer é fa vo rá vel ao PLV com a emen da que apre sen ta.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor, De pu ta do
Asdru bal Ben tes, do PMDB do Pará, e do Re la tor Re -
vi sor, Se na dor Pa pa léo Paes, pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên -
cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da
Me di da Pro vi só ria.

Em vo ta ção os pa re ce res. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As SRA.s e os Srs. Se na do res que os apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
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Apro va dos.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas sa-se 

à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, do Pro je to de Lei de

Con ver são, da Me di da Pro vi só ria e das emen das, em
tur no úni co. (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 de Lei de Con ver são, que
tem pre fe rên cia re gi men tal, res sal va da a emen da.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, ori en tan do as Ban -
ca das, con ce do a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca -
dan te, Lí der do Go ver no.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, gos ta ria de agra de cer ao Se na dor
Pe dro Si mon a ur gên cia e a pres te za com que fez o
re la tó rio. Agra de ço tam bém o Se na dor Pa pa léo Paes, 
que as se gu rou o es pí ri to da ini ci a ti va. O Bra sil pre ci sa 
con tra tar qui nhen tos agen tes pe ni ten ciá ri os para pre -
en cher car gos efe ti vos e me lho rar os pre sí di os de se -
gu ran ça má xi ma. A con tra ta ção de du zen tos car gos
em ca rá ter emer gen ci al e tem po rá rio se ex pli ca por -
que hoje mu i tos dos que exer cem essa ati vi da de são
agen tes da Po lí cia Fe de ral que re ce bem diá ri as, o
que gera mais des pe sa ao Erá rio e, ao mes mo tem po, 
im pe dem que exer çam ou tras fun ções, pre ju di can do
o de sem pe nho da Po lí cia Fe de ral, que dis põe de pou -
cos fun ci o ná ri os em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Por
tudo isso, é mu i to im por tan te essa con tra ta ção emer -
gen ci al e a aber tu ra ime di a ta de con cur so para qui -
nhen tos car gos de car re i ra de agen tes pe ni ten ciá ri os
fe de ra is, para que o Bra sil pos sa, de fato, en ca rar e
der ro tar o cri me or ga ni za do e o nar co trá fi co. Qu e ro
agra de cer, por tan to, ao Se na dor Pe dro Si mon e ao
Se na dor Pa pa léo Paes por essa im por tan te con tri bu i -
ção ao País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per gun to 

se exis te mais al gum Lí der que de se je fa zer o en ca -
mi nha men to.

O SR RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a re co men da ção do PMDB é o voto fa vo -
rá vel, elo gi an do o Pa re cer do Se na dor Pe dro Si mon,
que aqui foi de fen di do bri lhan te men te pelo Se na dor
Pa pa léo Paes.

Por tan to, a nos sa po si ção é fa vo rá vel ao pro je to.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O PMDB

é fa vo rá vel.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a -
na.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, o Blo co vota com o Pa re cer do Se na dor Pe dro
Si mon, aqui mu i to bem re pre sen ta do pelo Se na dor
Pa pa léo Paes.

O SR .PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Blo co
vota “sim”.

Per gun to se há mais al gum Lí der que que i ra en -
ca mi nhar. (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 de Con ver são.

As SRA.s. e os Srs. Lí de res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Em vo ta ção a emen da do Re la tor Re vi sor.

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.

Fi cam pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria e as
emen das a ela ofe re ci das.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR .PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 das emen das ao Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 14, de 2003, que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te

PARECER Nº 503 DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal da Emen da do Se na -
do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 14,
de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 110, de
2003).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
da Emen da do Se na do ao Pro je to de Lei de Con ver -
são nº 14, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 1 10, de
2003), que cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe -
de ral no Qu a dro de Pes so al do De par ta men to de Po -
lí cia Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são,  22 de maio de
2003. – Edu ar do Si que i ra Cam pos, Pre si den te –
Ro meu Tuma, Re la tor – Serys Slhes sa ren ko –
João Alber to Sou za.
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ANEXO AO PARECER Nº 503 DE 2003

Re da ção fi nal da Emen da do Se na -
do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 14,
de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 110, de
2003).

Cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten -
ciá rio Fe de ral no Qu a dro de Pes so al do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

EMENDA ÚNICA
(Cor res pon de à Emen da nº 11 – Re la tor-re vi sor)

Acres cen te-se o se guin te art. 6º ao Pro je to de
Lei de Con ver são, re mu ne ran do-se os de ma is:

“Art. 6º Fica o De par ta men to de Po lícia 
Fe de ral au to ri za do, para aten der à ne ces si -
da de de ex cep ci o nal in te res se pú bli co, a
con tra tar, em ca rá ter tem po rá rio, até 200
(du zen tos) es pe ci a lis tas na área de se gu -
ran ça pú bli ca com o ob je ti vo de su prir a ne -
ces si da de ime di a ta de cus tó dia, vi gi lân cia,
guar da e as sis tên cia de pes so as re co lhi das
em es ta be le ci men tos pe na is, ob ser va do o
dis pos to na Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro
de 1993, cujo re cru ta men to ob ser va rá o dis -
pos to no ca put do art. 3º da re fe ri da lei.

§ 1º A du ra ção dos con tra tos será de
12 (doze) me ses, ad mi ti da uma pror ro ga ção 
por igual pra zo.

§ 2º A re mu ne ra ção dos pro fis si o na is
con tra ta dos cor res pon de rá à par ce la úni ca
de R$2.000,00 (dois mil re a is) men sa is, ve -
da do o pa ga men to ou a in ci dên cia de qua is -
quer ou tras van ta gens adi ci o na is ou par ce -
las de na tu re za re mu ne ra tó ria, res sal va do o 
dis pos to no art. 11 da Lei nº 8.745, de
1993.”

O SR .PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR .PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 5:

 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 111, DE 2003
(Inclu í da em pa u ta con for me

acor do das Li de ran ças.)

 Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da 
Pro vi só ria nº 111, de 2003, que cria a Se -
cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção
da Igual da de Ra ci al, da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Da ni el
Alme i da (PcdoB – BA), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti -
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; quan -
to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e 
con trá rio à emen da apre sen ta da pe ran te
aque la Co mis são.

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

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 24 de mar ço e não
se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, foi apre sen ta da uma
emen da pe ran te a Co mis são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 3 de abril,
ten do sido apre ci a da na que la Casa no úl ti -
mo dia 13;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no dia 4 de maio e o
de ses sen ta dias de vi gên cia no dia 19 do
mes mo mês, ten do sido pror ro ga do por Ato
do Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci -
o nal;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 19.

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

Antes de ini ci ar a dis cus são o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002-CN.
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Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do Da -
ni el Alme i da (PcdoB – BA), pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên -
cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da
Me di da Pro vi só ria.

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 SR .PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas -

sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria 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.
Vo ta ção da Me di da Pro vi só ria, apro va da pela

Câ ma ra dos De pu ta dos.
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.
Vo ta ção da Emen da nº 1, apre sen ta da pe ran te

a Co mis são Mis ta, de pa re cer con trá rio.
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.)
Re je i ta da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 111, DE 2003

Cria a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti -
cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da 
Pre si dên cia da Re pú bli ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da, como ór gão de as ses so ra -

men to ime di a to do Pre si den te da Re pú bli ca, a Se cre -
ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de
Ra ci al.

Art. 2º À Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro -
mo ção da Igual da de Ra ci al com pe te as ses so rar di re -
ta e ime di a ta men te o Pre si den te da Re pú bli ca na for -
mu la ção, co or de na ção e ar ti cu la ção de po lí ti cas e di -
re tri zes para a pro mo ção da igual da de ra ci al; na for -
mu la ção, co or de na ção e ava li a ção das po lí ti cas pú bli -
cas afir ma ti vas de pro mo ção da igual da de e da pro te -
ção dos di re i tos de in di ví du os e gru pos ra ci a is e ét ni -
cos, com ên fa se na po pu la ção ne gra, afe ta dos por
dis cri mi na ção ra ci al e de ma is for mas de in to le rân cia;
na ar ti cu la ção, pro mo ção e acom pa nha men to da exe -
cu ção dos pro gra mas de co o pe ra ção com or ga nis -
mos na ci o na is e in ter na ci o na is, pú bli cos e pri va dos,

vol ta dos à im ple men ta ção da pro mo ção da igual da de 
ra ci al; na for mu la ção, co or de na ção e acom pa nha -
men to das po lí ti cas trans ver sa is de go ver no para a
pro mo ção da igual da de ra ci al; no pla ne ja men to, co or -
de na ção da exe cu ção e ava li a ção do Pro gra ma Na ci -
o nal de Ações Afir ma ti vas; e na pro mo ção do acom -
pa nha men to da im ple men ta ção de le gis la ção de
ação afir ma ti va e de fi ni ção de ações pú bli cas que vi -
sem o cum pri men to dos acor dos, con ven ções e ou -
tros ins tru men tos con gê ne res as si na dos pelo Bra sil,
nos as pec tos re la ti vos à pro mo ção da igual da de e de
com ba te à dis cri mi na ção ra ci al ou ét ni ca, ten do como 
es tru tu ra bá si ca o Con se lho Na ci o nal de Pro mo ção
da Igual da de Ra ci al – CNPIR, o Ga bi ne te e até três
Sub se cre ta ri as.

Art. 3º O CNPIR será pre si di do pelo ti tu lar da
Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, e terá 
a sua com po si ção, com pe tên ci as e fun ci o na men to
es ta be le ci dos em ato do Po der Exe cu ti vo, a ser edi ta -
do até 31 de agos to de 2003.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti -
cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si dên -
cia da Re pú bli ca, cons ti tu i rá, no pra zo de no ven ta
dias, con ta do da pu bli ca ção des ta Lei, gru po de tra -
ba lho in te gra do por re pre sen tan tes da Se cre ta ria
Espe ci al e da so ci e da de ci vil, para ela bo rar pro pos ta
de re gu la men ta ção do CNPIR, a ser sub me ti da ao
Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 4º Fi cam cri a dos, na Se cre ta ria Espe ci al de
Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, um car go de na tu re za es pe ci al
de Se cre tá rio Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al e um car go de Se cre tá rio-Adjun to,
có di go DAS 101.6.

Pa rá gra fo úni co. O car go de na tu re za es pe ci al
re fe ri do no ca put terá prer ro ga ti vas, ga ran ti as, van ta -
gens e di re i tos equi va len tes ao de Mi nis tro de Esta do
e a re mu ne ra ção de R$ 8.280,00 (oito mil, du zen tos e
oi ten ta re a is)

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

O SR .PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 6:

 PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 112, de 2003)
(Inclu í do em pa u ta con for me acor do de Li de ran ças.)

 Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 15, de 2003, que
cria car gos na Car re i ra Po li ci al Fe de ral e o
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Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men to 
de Po lí cia Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as,
pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 112, de 
2003, ten do

Pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Pa u lo Pi -
men ta (PT – RS), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o -
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos
ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são que
ofe re ce, e pela re je i ção das emen das apre -
sen ta das pe ran te aque la Co mis são.

O Sr. Ro meu Tuma, 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. Luiz Otá vio. 

 O SR .PRESIDENTE (Luiz Otá vio)  – Antes de
sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre si dên cia pres ta
os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 25 de mar ço e não
se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das de -
zes se is emen das pe ran te a Co mis são Mis -
ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 7 de abril,
ten do sido apre ci a da na que la Casa no úl ti -
mo dia 13;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no úl ti mo dia 7 e o pra -
zo de ses sen ta dias de vi gên cia no úl ti mo
dia 22, ten do sido pror ro ga do por Ato do
Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o -
nal;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no dia 19.

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

Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor Ro meu
Tuma, do PFL de São Pa u lo, Re la tor Re vi sor da ma té -
ria, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, essa é uma me di da que vem,

eu di ria, até com atra so em ra zão da gran de di fi cul da -
de... Acre di to que o Re la tor é o Se na dor Tião Vi a na.
Só vou fa zer o en ca mi nha men to. Esta va ano ta do o
meu nome. Des cul pe-me, Se na dor, de po is eu faço o
en ca mi nha men to.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Faço uma
re ti fi ca ção. O Se na dor Tião Vi a na, do PT do Acre,
pas sa a ser de sig na do Re la tor Re vi sor da ma té ria, a
quem con ce do a pa la vra no mo men to, e, pos te ri or -
men te, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor Ro meu
Tuma, do PFL de São Pa u lo.

 PARECER Nº 504, DE 2003

 O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
com mu i ta sa tis fa ção, in cor po ra rei a pre sen ça do Se -
na dor Ro meu Tuma nas mi nhas pa la vras como Re la -
tor da ma té ria, por que S. Exª afir ma-se sem pre no Se -
na do Fe de ral e em sua vida pú bli ca como um mis si o -
ná rio de fen sor da Po lí cia Fe de ral bra si le i ra, para que
ela pos sa es tar à al tu ra das res pon sa bi li da des que
têm, dos de sa fi os que o Esta do en fren ta, da in se gu -
ran ça que ame a ça a so ci e da de bra si le i ra e do va lor
que de vem ter os pro fis si o na is po li ci a is fe de ra is na re -
la ção Esta do, so ci e da de e ser vi do res. Te nho cer te za
de que S. Exª in cor po ra rá o mé ri to do meu re la tó rio à
sua fala, quan do te cer con si de ra ções a res pe i to des -
sa Me di da Pro vi só ria.

A Me di da Pro vi só ria nº 112, em aná li se, am plia
os efe ti vos da Po lí cia Fe de ral e cria car gos na es tru tu -
ra da Po lí cia Fe de ral, acres cen do: 500 car gos de De -
le ga do da Po lí cia Fe de ral, 500 car gos de Pe ri to Fe de -
ral Cri mi nal, 1.100 car gos de Agen te de Po lí cia Fe de -
ral, 600 car gos de Escri vão de Po lí cia Fe de ral e 300
car gos de Pa pi los co pis ta da Po lí cia Fe de ral. Além
dis so, in cor po ra a car re i ra de Apo io à Ati vi da de Po li ci -
al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, ma té ria con -
so li da da como in ten ção na me di da pro vi só ria ori gi nal.

O De pu ta do Pa u lo Pi men ta, do PT do Rio Gran -
de do Sul, Re la tor da ma té ria, apre sen tou pro je to de
con ver são que in cor po rou, in te gral men te, as in ten -
ções apre sen ta das pelo Go ver no e re co nhe ceu a pre -
sen ça do ser vi dor da Po lí cia Fe de ral como uma ne -
ces si da de na car re i ra na ati vi da de po li ci al fe de ral.

Enten do que o mé ri to da ma té ria é in ques ti o ná -
vel. O Bra sil pre ci sa pa gar a dí vi da his tó ri ca que tem
com a Po lí cia Fe de ral. Se com pa rar mos os nú me ros
do efe ti vo da Po lí cia Fe de ral ar gen ti na e da Po lí cia
Fe de ral bra si le i ra, ve re mos que ain da te mos de su pri -
mir uma dí vi da como res pos ta do Esta do para com a
so ci e da de bra si le i ra. A pro ble má ti ca do nar co trá fi co e 
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do cri me or ga ni za do são ame a ças ve la das ao Esta do
bra si le i ro e à ins ti tu ci o na li da de do País. Te mos o de -
ver de tra tar a ques tão com mu i ta aten ção e mu i ta
sen si bi li da de.

O Go ver no do Pre si den te Lula foi mu i to fe liz ao
de mons trar sen si bi li da de para com esta ma té ria e em 
as su mir o com pro mis so ou sa do de au men tar o efe ti -
vo da Po lí cia Fe de ral sem des co nhe cer os pro ble mas
que ain da te mos que su pe rar. A car re i ra dos agen tes
da Po lí cia Fe de ral pre ci sa de um tra ta men to me lhor e
de uma con si de ra ção me lhor, mas não po día mos de i -
xar de fora tam bém a pre sen ça do De le ga do de Po lí -
cia Fe de ral nes te mo men to. A con du ção de um in qué -
ri to, a con du ção de um pro ces so in ves ti ga tó rio de -
pen de de to das as ins tân ci as que fo ram con si de ra das 
na pre sen te Me di da Pro vi só ria.

Então, que ro de mons trar a sa tis fa ção que te nho 
em re la tar esta ma té ria, re co nhe cer o va lor que teve o 
De pu ta do Pa u lo Pi men ta no pro je to de con ver são e
di zer que o Se na dor Ro meu Tuma é par te in te gran te
des sa res pos ta que o Go ver no do Pre si den te Lula
está dan do à so ci e da de bra si le i ra, for ta le cen do, efe ti -
va men te, a Po lí cia Fe de ral e não de i xan do de re co -
nhe cer a res pon sa bi li da de que te mos em aper fe i ço ar
essa re la ção ins ti tu ci o nal.

O meu voto, por tan to, é pelo pro je to de con ver -
são.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O pa re cer
é fa vo rá vel.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8.º da Re so -
lu ção n.º 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do Pa -
u lo Pi men ta (PT – RS), e o do Re la tor re vi sor, Se na -
dor Tião Vi a na (PT – AC), pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Pas sa-se à
apre ci a ção do mé ri to.

Dis cus são, em con jun to, do Pro je to de
Lei de Con ver são, da Me di da Pro vi só ria e
das emen das, em tur no úni co.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Peço a pa la -
vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ro meu Tuma, do PFL de São Pa u lo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, mu i to obri -
ga do pela con ces são.

Pri me i ra men te, que ro agra de cer a gen ti le za, a
sim pa tia e a ama bi li da de com que o Se na dor Tião Vi -
a na me tra tou ao ex pres sar, atra vés de seu pa re cer, a
opor tu ni da de de me lho rar o efe ti vo da Po lí cia Fe de -
ral.

Se na dor Tião Vi a na, quan do aqui se fala em po -
lí cia fico tre men do, meio ar re pi a do, por que sei das di -
fi cul da des que se apre sen tam prin ci pal men te na Po lí -
cia Fe de ral. Para V. Exª ter uma idéia quan do ali in -
gres sei, há cer ca de – es tou há nove anos no Se na do, 
mais uns nove na po lí cia e mais um que eu fi quei fora
–, pra ti ca men te qua se 20 anos, e  tí nha mos um pou co 
mais de 7 mil ho mens. Pe dia eu, à épo ca, que fos se
do bra do o efe ti vo. Por tan to, há mais de 20 anos se
pede 15 mil ho mens, e o tem po foi pas san do.

Alguns car gos fo ram cri a dos e fo ram di mi nu in do 
na me di da em que as apo sen ta do ri as e fa le ci men tos
trou xe ram o efe ti vo, na tu ral men te idên ti co que ha via.
A co ra gem do Pre si den te Lula em aten der pro va vel -
men te as re i vin di ca ções do Mi nis tro da Jus ti ça, que é
nos so ami go, pes soa que en ten de e co nhe ce pro fun -
da men te to das as di fi cul da des da Po lí cia Fe de ral, nos 
traz uma ale gria imen sa, pois to dos te mos sen ti do a
gran de di fi cul da de no com ba te ao cri me or ga ni za do,
pela fal ta da pre sen ça, às ve zes, em al gu mas áre as
do País da Po lí cia Fe de ral.

Te mos ago ra a Ope ra ção Co bra que se de sen -
vol ve no nor te de País, que foi vi si ta da re cen te men te
pelo Mi nis tro da Jus ti ça, e che gou à con clu são da efi -
ciên cia pela von ta de e de di ca ção dos po li ci a is que,
mes mo sem o efe ti vo cor re to, tra ba lham dia e no i te
de i xan do as suas fa mí li as dor min do na mata ou nos
bar cos que pa tru lham a re gião.

Ago ra, o Go ver no cria uma for ça es pe ci al que
de pen de rá da es tru tu ra tam bém da Po lí cia Fe de ral.
Sr. Pre si den te, po lí cia não se faz como fá bri ca de pi -
po ca. Po lí cia tem que ter uma for ma ção ade qua da,
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pro fis si o nal, lon ga e in te res sa da no bem pres tar o
ser vi ço pú bli co. Essa cri a ção de car gos não é  o si nal
de que ama nhã es ta rão na rua, mas um pro je to que
sa be mos das di fi cul da des que a Aca de mia terá para
for mar, mas terá qua li da de na hora em que sa í rem
para pres tar a sua fun ção.

Se na dor Tião Vi a na, que ro agra de cer a V. Exª e
ao Pre si den te Lula, prin ci pal men te em ho me na gem
àque las se nho ras que ali se en con tram, fun ci o ná ri as
da Po lí cia Fe de ral que, há mais de 15 anos, re i vin di -
cam a cri a ção da car re i ra de apo io. O Go ver no Lula
com essa me di da pro vi só ria cria e faz com que re al -
men te não haja mais des vio de fun ção. Des sa for ma,
po de rão, sem dú vi da, pres tar o seu ser vi ço de apo io à 
ati vi da de-fim de po lí cia que a Po lí cia Fe de ral tem por
res pon sa bi li da de.

Por tan to, sin to-me re a li za do ao ver con cor da -
rem os meus par ce i ros do Se na do pela apro va ção
des sa me di da pro vi só ria, pela qual lu tei vá ri os anos, e 
agra de cer ao Pre si den te Lula e ao Mi nis tro da Jus ti ça
pela sen si bi li da de de acre di ta rem na ne ces si da de da
cri a ção da car re i ra de apo io.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ro me ro Jucá, do PMDB, de Ro ra i ma.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro tam bém, Sr. Pre si den te, re gis -
trar a mi nha sa tis fa ção de po der en ca mi nhar e apro -
var essa me di da.

Essa me di da, como bem fa lou o Se na dor Ro -
meu Tuma, faz jus ti ça à so ci e da de bra si le i ra, por que
vai am pli ar o sis te ma de se gu ran ça, mas faz jus ti ça
es pe ci al men te aos ser vi do res de car re i ra de apo io,
ser vi do res que, ao lon go dos úl ti mos anos, es ti ve ram
aqui lu tan do nes te Con gres so, para que a Po lí cia Fe -
de ral pu des se ser me lho ra da com a im plan ta ção das
suas car re i ras.

Hoje é um dia im por tan te. De se jo pa ra be ni zar
os se to res or ga ni za dos dos ser vi do res da Po lí cia Fe -
de ral, que es tão con se guin do essa vi tó ria que é de -
les, mas que tam bém é da so ci e da de bra si le i ra!

Além dis so, que ro fa zer um ou tro re gis tro da im -
por tân cia des sa me di da pro vi só ria: é a so lu ção que
essa me di da pro vi só ria está dan do para par te dos
Au di to res Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral e tam bém para
a re no va ção dos con tra tos do Si vam, uma área ex tre -
ma men te im por tan te na re a li da de bra si le i ra de hoje.

Mas de se jo tam bém fa zer um ape lo pe din do à li -
de ran ça do Go ver no, da mes ma for ma que nos en ten -
de mos no fi nal do ano pas sa do, para que uma so lu -
ção si mi lar a essa que está sen do dada aos au di to res
da Re ce i ta seja dada tam bém aos ser vi do res do Ser -
pro, que es tão de no mi na dos Soap, que tra ba lham há
vá ri os anos no Mi nis té rio da Fa zen da. São fun ci o ná ri -
os de di ca dos, são ser vi do res exem pla res que, hoje,
têm uma si tu a ção de dis fun ção, que pre ci sa ser re sol -
vi da. Sa be mos que não é fá cil, mas sa be mos tam bém 
que, com sen si bi li da de, é pos sí vel bus car um ca mi -
nho para re sol ver essa ques tão.

Então, apro ve i to essa opor tu ni da de, não para
emen dar a me di da pro vi só ria. Hoje é um dia de fes ta,
é o dia de apro var essa me di da pro vi só ria da for ma
como está. Faço um ape lo para que, no fu tu ro, em ou -
tras me di das pro vi só ri as, pos sa mos tam bém fa zer
jus ti ça, como es ta mos fa zen do hoje, aos ser vi do res
da car re i ra de apo io à Po lí cia Fe de ral e à so ci e da de
bra si le i ra, e aos ser vi do res do Ser pro, com a so lu ção
de suas car re i ras.

O voto é fa vo rá vel, e fico fe liz por ha ver par ti ci -
pa do da luta an te ri or e da vi tó ria que es ta mos ob ten -
do ago ra.

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Mesa re -
co nhe ce V. Exª como um lu ta dor nes ta Casa, Se na dor 
Ro me ro Jucá.

Com a pa la vra o Se na dor Alme i da Lima, para
dis cu tir.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, em mi nha vida po lí ti ca te nho pre za do e
pre ser va do mu i to pela co e rên cia. No sen ti do de de i -
xar este meu com por ta men to de vi da men te re gis tra do 
é que peço a pa la vra, nes te ins tan te, para dis cu tir a
ma té ria exa ta men te a fim de lou var a Pre si dên cia da
Re pú bli ca pela me di da pro vi só ria. E o faço ago ra, de
for ma con trá ria ao que fiz há pou cos ins tan tes. Esse
tipo de es tru tu ra que se cria e que se am plia é be né fi -
ca, sa u dá vel para o Esta do bra si le i ro, pois vem exa ta -
men te para su prir uma ne ces si da de que, en ten do,
ain da com esta pro po si tu ra, não da for ma como ain da 
o fato ne ces si ta, di an te de pa râ me tros to ma dos em
ou tros pa í ses, mas se tra ta da am pli a ção de uma es -
tru tu ra de Esta do, vol ta da exa ta men te para a ati vi da -
de-fim, a se gu ran ça pú bli ca do ci da dão bra si le i ro, e
tam bém pela in clu são de nor mas e dis po si ti vos que
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vêm for ta le cer o Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia,
por tan to, de se gu ran ça na ci o nal. Aí está exa ta men te
a co e rên cia. Dis cu tin do essa pro po si tu ra, não me re fi -
ro à ma té ria de li be ra da, não dis cu to aqui lo que já é
co i sa jul ga da, mas tomo aque le ins tan te como exem -
plo para de mons trar que, por uma ques tão de con vic -
ção po lí ti ca, não con cor do com a am pli a ção da es tru -
tu ra de go ver no que vem ape nas am pli ar a ati vi da de–
meio e não a ati vi da de-fim, como se con fi gu ra com
esta pro po si tu ra. Daí o meu voto con trá rio na que le
ins tan te e o meu voto am pla men te fa vo rá vel a esta
ma té ria, com a mi nha sa u da ção aos seus au to res e
àque les que mu i to lu ta ram para que pu des se acon te -
cer o ins tan te que es ta mos vi ven ci an do ago ra, so bre -
tu do essa ho me na gem na pes soa do no bre Se na dor
Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, no mo men to em que apro va mos
essa ma té ria que cria car gos na car re i ra da Po lí cia
Fe de ral e o Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta -
men to de Po lí cia Fe de ral e re sol ve tam bém ou tros
pro ble mas, como o dos au di to res fis ca is e de ser vi do -
res do Ser pro, pro ble mas que re ma nes ci am nes ta
Casa, eu que ria apro ve i tar a opor tu ni da de para lou -
var a Po lí cia Fe de ral. Com cer te za, Sr. Pre si den te, é
uma das mais com pe ten tes po lí ci as fe de ra is do mun -
do, que cons ti tu ci o nal men te é obri ga do a tra tar, ao
mes mo tem po, de um le que enor me de pro ble mas: de 
com ba te ao cri me, de com ba te à im pu ni da de e ao cri -
me or ga ni za do so bre tu do.

Lá nos Esta dos Uni dos, há 13 po lí ci as fe de ra is, 
cada uma es pe ci a li za da para um ramo do cri me. No
Bra sil, te mos uma ape nas, com as atri bu i ções re pe ti -
das que co nhe ce mos e lu tan do sem pre com mu i ta
di fi cul da de. O Se na dor Tuma aca bou de di zer aqui,
com to das as le tras – e S. Exª so be ja men te co nhe ce
o as sun to – que te mos ape nas um pou co mais de
seis mil ho mens e mu lhe res em ati vi da de na Po lí cia
Fe de ral. Para se ter uma idéia do que isso sig ni fi ca, a 
Po lí cia Fe de ral da Argen ti na, com atri bu i ções se me -
lhan tes à da Po lí cia Fe de ral do Bra sil, tem 40 mil ho -
mens e mu lhe res em ati vi da de. Qu e ro lou var a Po lí -
cia Fe de ral, sua com pe tên cia, sua bra vu ra, a ma ne i -
ra como con se gue se des do brar, ape sar das li mi ta -
ções im pos tas. O or ça men to é exí guo, o fun do de po -
lí cia é mu i tas ve zes con tin gen ci a do, e a Po lí cia se
de ba te no dia a dia com di fi cul da des vá ri as. E ago ra,
por equí vo co, por erro, tem que as su mir res pon sa bi -

li da de que efe ti va men te não é da Po lí cia Fe de ral; por 
exem plo, o que fa zer com o Fer nan di nho Be i ra-Mar?
Um equí vo co que la men ta vel men te se man tém e
que a Po lí cia Fe de ral é obri ga da a ad mi nis trar. Qu -
an do o Fer nan di nho Be i ra-Mar foi trans fe ri do para
Ma ce ió, eu tive opor tu ni da de de ir lá e con ver sar
com al guns po li ci a is fe de ra is, que não ti nham, até
aque la data, re ce bi do se quer a diá ria a que têm di re -
i to para cu i dar de di fi cí li ma mis são.

Por isso, que ria lou var a Po lí cia Fe de ral, di zer
que, quan do Mi nis tro da Jus ti ça, tive mu i to pra zer,
mu i ta hon ra e mu i ta sa tis fa ção de me sur pre en der no
dia a dia da ati vi da de da Po lí cia Fe de ral do Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a
pa la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go -
ver no.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de des ta car a
im por tân cia que o pro je to tem na me di da em que o
País atra ves sa um pro ces so de avan ço, sem pre ce -
den tes, do cri me or ga ni za do. As qua dri lhas, o ar ma -
men to, a so fis ti ca ção do cri me or ga ni za do, a pre sen -
ça na la va gem de di nhe i ro, o nar co trá fi co, a in se gu -
ran ça que o povo bra si le i ro vive di an te des se ce ná rio,
tudo isso exi ge uma po lí cia bem equi pa da, uma am -
pli a ção do con tin gen te, es pe ci al men te da Po lí cia Fe -
de ral que tem que co brir todo o Ter ri tó rio, nos sas
fron te i ras em mis sões ex tre ma men te com ple xas e
di fí ce is. E a or ga ni za ção das car re i ras, a car re i ra de
apo io e a am pli a ção do con tin gen te da Po lí cia Fe de ral 
re pre sen tam uma ati tu de do Go ver no de va lo ri za ção
da Po lí cia, de pres tí gio à po lí cia, de apo io à Po lí cia
Fe de ral, para que o País te nha no vos ins tru men tos
para um com ba te im pla cá vel ao cri me e pos sa der ro -
tar o cri me. Des sa for ma, o con sen so que se for ma no 
ple ná rio é o re co nhe ci men to da tra di ção e das con tri -
bu i ções ines ti má ve is que a Po lí cia Fe de ral pres tou ao 
Bra sil.

Gos ta ria de con clu ir, agra de cen do a re la to ria do 
nos so Lí der Tião Vi a na, sem pre tão pron to a aten der
as de man das do nos so País e a apo i ar o Go ver no, e
elo gi an do o pro nun ci a men to do Se na dor Ro meu
Tuma – Se na dor co mi go pelo Esta do de São Pa u lo –
que tem uma lon ga car re i ra de ser vi ço pres ta do na
Po lí cia Fe de ral. Eu di ria que es ta mos ini ci an do o pro -
ces so de for ta le ci men to, am pli a ção e va lo ri za ção da
Po lí cia Fe de ral. Se gu ra men te, te mos ain da um lon go
ca mi nho pela fren te, mas, hoje, se gu ra men te, de mos
um pas so mu i to im por tan te.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros e, logo
após, ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.  Pre -
si den te, gos ta ria de re co nhe cer que es ta mos, com
essa me di da, fa zen do jus ti ça à Po lí cia Fe de ral, um
dos ins tru men tos im por tan tes des te país no com -
ba te ao cri me or ga ni za do e na fun ções de po lí cia ju -
di ciá ria.

Gos ta ria de fa zer coro com o Se na dor Ro me ro
Jucá ao de fen der que se te nha a mes ma aten ção com 
os fun ci o ná ri os do Ser pro, en ti da de im por tan te li ga da 
ao fun ci o na men to da má qui na pú bli ca bra si le i ra. Gos -
ta ría mos, tam bém, que fos se ob ser va da a ne ces si da -
de de fa zer jus ti ça às car re i ras ju rí di cas da Advo ca -
cia–Ge ral da União, por que fo ram elas as mo ti va do -
ras da Me di da Pro vi só ria nº 71, que já pas sou aqui
pelo Con gres so Na ci o nal.

Eu gos ta ria de re i vin di car do Go ver no, ao tem po 
em que ma ni fes ta mos a nos sa opi nião fa vo rá vel ao
que hoje está aqui tra mi tan do, que ur gen cie a re gu la -
men ta ção da ques tão do Ser pro e da car re i ra ju rí di ca
da Advo ca cia–Ge ral da União, cuja ad vo ca cia ga -
nhou re le vo no Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, quan do o Advo ga do–Ge ral da
União era o meu con ter râ neo Mi nis tro Gil mar Men -
des, que fez um tra ba lho ex tra or di ná rio, mos tran do ao 
País a im por tân cia, para a de fe sa do Erá rio, da Advo -
ca cia–Ge ral da União. Daí a ne ces si da de da re gu la -
men ta ção, da re gu la ri za ção das car re i ras ju rí di cas da 
AGU.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -

la vra a Se na do ra Lú cia Vâ nia, do PSDB de Go iás.
Peço des cul pas ao Se na dor Anto nio Car los Va -

la da res de for ma re gi men tal. S. Exª, como ca va lhe i ro
que é, ace nou para que dés se mos pre fe rên cia à Se -
na do ra Lú cia Vâ nia.

Com a pa la vra a Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para dis cu -
tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Par la men ta res, eu gos ta ria aqui de di zer da ale -
gria de ver a emo ção com que o Se na dor Ro meu
Tuma re ve lo este mo men to. Só quem já vi veu uma
cor po ra ção e acre di ta nela pode trans mi tir tan ta emo -
ção num mo men to tão im por tan te para a car re i ra.
Cre io que os ser vi do res pre sen tes es tão fe li zes com
essa vi tó ria fru to de uma luta que, sa be mos, foi ár dua. 

O su ces so re fle te, tam bém, a im por tân cia de um
Esta do mo der no que acre di ta na qua li fi ca ção dos
seus ser vi do res. Estes pre ci sam exe cu tar suas fun -
ções com mo ti va ção e de di ca ção.

So mos fa vo rá ve is à me di da pro vi só ria. A ca te -
go ria me re ce o res pe i to da so ci e da de por tudo o que
tem fe i to em bus ca de me lho res dias e de uma ma i or
tran qüi li da de para as fa mí li as bra si le i ras.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –
Gos ta ria de en fa ti zar nes te ins tan te, Sr. Pre si den te, a
ne ces si da de im pe ri o sa do for ta le ci men to da Po lí cia
Fe de ral num mo men to em que se gu ran ça pú bli ca tem 
sido um as sun to de ba ti do não só no Se na do Fe de ral,
mas em toda a so ci e da de. O for ta le ci men to des sa
ins ti tu i ção sig ni fi ca, nes te mo men to em que vá ri os
Esta dos se de fron tam com o cri me or ga ni za do –
exem plo ma i or é a ci da de do Rio de Ja ne i ro –, ma i or
paz, ma i or tran qüi li da de para a na ci o na li da de.

A Po lí cia Fe de ral tem de sen vol vi do, ao lon go da
nos sa his tó ria, um pa pel im por tan tís si mo na pa ci fi ca -
ção do Esta do bra si le i ro. E ago ra, com as vá ri as me -
di das to ma das pelo Go ver no Fe de ral – pro je to an te ri -
or cri ou os car gos a que re fe ri e ago ra mais três mil –,
este mo men to sig ni fi ca que o Go ver no Fe de ral vol -
tou-se para a ne ces si da de re le van te de con ce der à
Po lí cia Fe de ral uma es tru tu ra efi ci en te para o com ba -
te ao cri me or ga ni za do.

Te nho cer te za de que está vi bran do de con ten -
ta men to o nos so Se na dor Ro meu Tuma, ex-Di re tor da 
Po lí cia Fe de ral, es pe ci a lis ta na ma té ria, que se soma
a to dos nós para que a es tru tu ra des sa ins ti tu i ção não 
ape nas se for ta le ça, mas pos sa se al çar, pe ran te a
so ci e da de bra si le i ra, como ca paz de ga ran tir a se gu -
ran ça na ci o nal.

Por tan to, vo ta mos fa vo ra vel men te a esse pro je -
to, as sim como no caso an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – De cla ro en -
cer ra da a dis cus são.

Vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são, que
tem pre fe rên cia re gi men tal.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são, fi cam
pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria e as emen das a ela
ofe re ci das.
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O pro je to vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 15, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 112, de 2003)

Cria car gos na Car re i ra Po li ci al Fe -
de ral e o Pla no Espe ci al de Car gos do
De par ta men to de Po lí cia 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 Fi cam cri a dos, na Car re i ra Po li ci al Fe de ral,
de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.251, de 26 de
fe ve re i ro de 1985, re or ga ni za da pela Lei nº 9.266, de
15 de mar ço de 1996:

I – qua tro cen tos e cin qüen ta car gos de De le ga -
do de Po lí cia Fe de ral;

II – qua tro cen tos e cin qüen ta car gos de Pe ri to
Cri mi nal Fe de ral;

III – mil du zen tos e no ven ta car gos de Agen te de 
Po lí cia Fe de ral;

IV – se is cen tos car gos de Escri vão de Po lí cia
Fe de ral; e

V – tre zen tos car gos de Pa pi los co pis ta Po li ci al
Fe de ral.

Art. 2º Fica es tru tu ra do o Pla no Espe ci al de Car -
gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, com pos to
pe los car gos de pro vi men to efe ti vo, re gi dos pela Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, que não es te -
jam or ga ni za dos em car re i ras, per ten cen tes ao qua -
dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
em 21 de mar ço de 2003, me di an te en qua dra men to
dos ser vi do res, de acor do com as res pec ti vas atri bu i -
ções, re qui si tos de for ma ção pro fis si o nal e po si ção
re la ti va na ta be la, con for me o cons tan te do Ane xo I.

§ 1º O en qua dra men to dos ser vi do res de que
tra ta o ca put, na ta be la de  fi nan ci a men to, obe de ce rá
à po si ção re la ti va na ta be la, con for me o cons tan te do
Ane xo I.

§ 2º Na apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go, não
po de rá ocor rer mu dan ça de ní vel.

§ 3º O en qua dra men to de que tra ta este ar ti go
dar-se-á me di an te op ção ir re tra tá vel do ser vi dor, a
ser for ma li za da no pra zo de ses sen ta dias, a con tar
da vi gên cia des ta lei.

§ 4º Os ser vi do res ocu pan tes dos car gos a que
se re fe re o ca put que não op ta rem na for ma do § 3º
se rão re dis tri bu í dos para ou tros ór gãos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca Fe de ral.

§ 5º Os car gos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio
das ca te go ri as fun ci o na is da sis te má ti ca de clas si fi -
ca ção da Lei nº 5.645, de 10 de de zem bro de 1970,
do Qu a dro de va gas do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral que es te jam va gos na data da pu bli ca ção des ta
lei e os que vi e rem a va gar, se rão trans for ma dos nos
seus cor res pon den tes do pla no Espe ci al de Car gos
do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

§ 6º Os car gos de ní vel au xi li ar in te gran tes do
Pla no a que se re fe re o ca put se rão ex tin tos quan do
va gos.

§ 7º O po si ci o na men to dos ina ti vos na ta be la de
re mu ne ra ção será re fe ren ci a do à si tu a ção em que se
en con tra vam no mo men to de pas sa gem para a ina ti -
vi da de.

Art. 3º O ven ci men to bá si co dos car gos de que
tra ta o art. 2º são os cons tan tes do Ane xo II.

Pa rá gra fo úni co. So bre os va lo res da ta be la
cons tan te do Ane xo II in ci di rá qual quer ín di ce con ce -
di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra ção dos ser -
vi do res pú bli cos fe de ra is, a par tir de ja ne i ro de 2003.

Art. 4º Os ser vi do res in te gran tes do Pla no Espe -
ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
fa rão jus, de for ma não cu mu la ti va, à Gra ti fi ca ção de
Ati vi da de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, e à Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de Téc ni co Admi nis tra ti va – GDATA, ins ti tu í da
pela Lei nº 8.404, de 9 de ja ne i ro de 2002.

Art. 5º Se rão re dis tri bu í dos para o De par ta men -
to de Po lí cia Fe de ral du zen tos e qua ren ta car gos de
ní vel su pe ri or e mil du zen tos e ses sen ta car gos de ní -
vel in ter me diá rio do Pla no de Clas si fi ca ção de Car -
gos a que se re fe re a Lei nº 5.645, de 10 de de zem bro
de 1970, sen do trans for ma dos nos seus cor res pon -
den tes do Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men -
to de Po lí cia Fe de ral.

Art. 6º O in gres so nos car gos re fe ri dos no art. 2º
far-se-á me di an te pré via apro va ção em con cur so pú -
bli co de pro vas, no pri me i ro pa drão de ven ci men to da
clas se ini ci al do res pec ti vo car go.

Pa rá gra fo úni co. São re qui si tos para in gres so
nos car gos re fe ri dos no art. 2º:
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I – di plo ma de con clu são de en si no su pe ri or e,
se for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me
de fi ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní -
vel su pe ri or; e

II – di plo ma de con clu são de en si no mé dio e, se
for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me de fi -
ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní vel in -
ter me diá rio.

Art. 7º O de sen vol vi men to do ser vi dor do Pla no
Espe ci al de Car re ia do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral ocor re rá me di an te pro gres são fun ci o nal, na for -
ma do re gu la men to.

Art. 8º E de qua ren ta ho ras se ma na is a jor na da
de tra ba lho dos in te gram es do Pla no Espe ci al de
Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, res sal -
va dos os ca sos am pa ra dos em le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 9º Os ser vi do res da Car re i ra Po li ci al Fe de ral 
e do Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men to de
Po li cia Fe de ral não po de rão ser ce di dos.

§ 1º Os ser vi do res de que tra ta a Lei nº 9.266,
de 15 de mar ço de 1996, atu al men te ce di dos, de ve -
rão re tor nar ao ór gão de ori gem, até trin ta dias após a 
en tra da em vi gor des ta lei.

§ 2º O dis pos to no ca put e no § 1º des te ar ti go
não e apli ca ao ser vi dor Ocu pan te do car go em co -
mis são ou fun ção de con fi an ça igual ou su pe ri or a
DAS 5 ou equi va len te, ao ce di do ao Mi nis té rio da Jus -
ti ça ou aos ór gãos da Pre si dên cia da Re pú bli ca e ao
ce di do por for ça de le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 10. A res tri ção de que tra ta o § 1º do art. 58
da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43,  de 6 de se tem bro
de 2001, não se apli ca aos ser vi do res per ten cen tes
ao Pla no a que se re fe re o art. 2º des ta lei.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, no pra zo de cen to e oi ten ta dias a
con tar da pu bli ca ção des ta lei, pro je to de lei dis pon do
so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na men to da Po li cia Fe -
de ral, de ma ne i ra a ga ran tir a efi cá cia de suas ati vi da -
des e o aten di men to do dis pos to no § 7º do art. 144 da 
Cons ti tu i ção.

Art. 12. Os Au di to res Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral
no me a dos até 29 de ju lho de 1999 se rão po si ci o na -
dos na Ta be la de Ven ci men tos de que tra ta a Lei nº
10.593, de 6 de de zem bro de 2002, nas mes mas
clas ses e pa drões em que fo ram po si ci o na dos os Au -
di to res  Fis ca is da Pre vi dên cia So ci al e do Tra ba lho,
ob ser va das as da tas de no me a dos nos res pec ti vos

car gos efe ti vos e con si de ra das pro gres sões e pro mo -
ções pos te ri o res à in ves ti du ra.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put pro duz
efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 10 de ou tu bro de 2002,
des con ta dos os va lo res pa gos por for ça do art. 9º, §
5º da Me di da Pro vi só ria nº 71, de 3 de ou tu bro de
2002.

Art. 13. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
pror ro gar, ex cep ci o nal men te, até 31 de de zem bro de
2004, os con tra tos fir ma dos no âm bi to do pro je to do
Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia – SIVAM, com
base no in ci so VI, alí nea g do art. 2º des ta Lei nº
8.745, de 9 de de zem bro de 1993.

Pa rá gra fo úni co. Inde pen den te men te da pror ro -
ga ção de que tra ta o ca put, a Co mis são para Co or de -
na ção da Implan ta ção do Pro je to SIVAM (CCSIVAM)
pro ce de rá à re du ção gra du al dos con tra tos vi gen tes
da se guin te for ma:

I – não me nos do que vin te por cen to se rão en -
cer ra dos até 31 de maio de 2004;

II – não me nos do que trin ta por cen to dos res -
tan tes se rão en ce na dos até 31 de agos to de 2004.

III – os de ma is se rão en cer ra dos até 31 de de -
zem bro de 2004.

Art. 14. O art. 65 da Me di da Pro vi só ria nº
2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 65. A Anci ne po de rá efe tu ar, nos
ter mos do art. 37, IX, da Cons ti tu i ção, e ob -
ser va do o dis pos to na Lei nº 8.745, de 9 de
de zem bro de 1993, con tra ta ção por tem po
de ter mi na do, pelo pra zo de doze me ses, do
pes so al téc ni co im pres cin dí vel ao exer cí cio
de suas com pe tên ci as ins ti tu ci o na is.

§ 1º As con tra ta ções re fe ri das no ca -
put po de rão ser pror ro ga das, des de que
sua du ra ção to tal não ul tra pas se o pra zo de
vin te e qua tro me ses, fi can do li mi ta da sua
vi gên cia, em qual quer caso, a 5 de se tem -
bro de 2005.” (NR)

Art. 15. As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
des ta lei cor re rão à con ta de do ta ções or ça men tá ri -
as da União.

Art. 16. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, de maio de 2003. – Se na dor
José Sar ney, Pre si den te do Se na do Fe de ral.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Item 7:

 PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003)
(Inclu í do em pa u ta con for me acor do de Li de ran ças.)

 Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 16, de 2003, que
es ta be le ce nor mas para a co mer ci a li za ção
da pro du ção de soja da sa fra de 2003 e dá
ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria nº 113, de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Jo si as
Go mes (PT-BA), 1º pro nun ci a men to: pre li mi -
nar men te pelo aten di men to dos pres su pos -
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, 
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria;
e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro -
vi só ria e con trá rio às emen das apre sen ta -
das pe ran te aque la Co mis são; 2º pro nun ci a -
men to: re for mu lan do seu pa re cer an te ri or,
con clu in do fa vo ra vel men te à ma té ria nos
ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são que
apre sen ta; 3º pro nun ci a men to: pro mo ven do
al te ra ções no Pro je to de Lei de Con ver são
en ca mi nha do an te ri or men te.

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

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 28 de mar ço e não
se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das se -
ten ta e duas emen das pe ran te a Co mis são
Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 9 de abril,
ten do sido apre ci a da na que la Casa no úl ti -
mo dia 14;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no úl ti mo dia 10;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no dia 20.

 Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve -
rá, em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di -
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân -

cia e ur gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça -
men tá ria da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º 
da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do Jo -
si as Go mes (PT-BA), pelo aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria. (Pa u sa.)

Apro va do, pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Dis cus são,

em con jun to, do Pro je to de Lei de Con ver são, da Me di -
da Pro vi só ria e das emen das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer -
ra da a dis cus são.

Vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são, que
tem pre fe rên cia re gi men tal. 

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam como se en con tram. (Pa u sa.)

Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são, fi cam
pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria e as emen das a
elas ofe re ci das.

A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 16, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003)

Esta be le ce nor mas para a co mer ci a -
li za ção da pro du ção de soja da sa fra de
2003 e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A co mer ci a li za ção da sa fra de soja de

2003 não es ta rá su je i ta às exi gên ci as per ti nen tes à
Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra -
ções da Me di da Pro vi só ria nº 2.191-9, de 23 de agos -
to de 2001.

§ 1º A co mer ci a li za ção de que tra ta este ar ti go
só po de rá ser efe ti va da até 31 de ja ne i ro de 2004, in -
clu si ve, de ven do o es to que exis ten te após aque la
data ser des tru í do, me di an te in ci ne ra ção, com com -
ple ta lim pe za dos es pa ços de ar ma ze na gem para re -
ce bi men to da sa fra de 2004.

§ 2º O pra zo de co mer ci a li za ção de que tra ta o
pa rá gra fo 1º po de rá ser pror ro ga do por até ses sen ta
dias por de cre to do Po der Exe cu ti vo.

§ 3º A soja men ci o na da no ca put de ve rá ser
obri ga to ri a men te co mer ci a li za da como grão ou sob
ou tra for ma que des trua as suas pro pri e da des pro du -
ti vas, sen do ve da da sua uti li za ção ou co mer ci a li za -
ção como se men te.
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§ 4º O Po der Exe cu ti vo po de rá ado tar me di das
de es ti mu lo à ex por ta ção da par ce la da sa fra de soja
de 2003 ori gi nal men te des ti na da à co mer ci a li za ção
no mer ca do in ter no, ou cuja des ti na ção a essa fi na li -
da de es te ja pre vis ta em ins tru men tos de pro mes sa
de com pra e ven da fir ma dos até a data da pu bli ca ção
da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de mar ço de 2003.

§ 5º O dis pos to nos §§ 1º e 3º não se apli ca à
soja cu jos pro du to res ou for ne ce do res te nham ob ti do
a cer ti fi ca ção de que tra ta o art. 4º des ta lei.

§ 6º O Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá -
ria e Abas te ci men to, me di an te por ta ria, po de rá ex clu -
ir do re gi me des ta lei a sa fra de soja do ano de 2003
pro du zi da em re giões nas qua is com pro va da men te
não se ve ri fi cou a pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca -
men te mo di fi ca do.

Art. 2º Na co mer ci a li za ção da soja de que tra ta o 
art. 1º, bem como dos pro du tos ou in gre di en tes dela
de ri va dos, de ve rá cons tar, em ró tu lo ade qua do, in for -
ma ção aos con su mi do res a res pe i to de sua ori gem e
da pos si bi li da de da pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca -
men te mo di fi ca do, ex ce tu an do-se as hi pó te ses pre -
vis tas nos §§ 5º e 6º do art. 1º.

§ 1º Para o pro du to des ti na do ao con su mo hu -
ma no ou ani mal, a ro tu la gem re fe ri da no ca put será
exi gi da quan do a pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca -
men te mo di fi ca do for su pe ri or ao li mi te de um por
cen to.

§ 2º O des cum pri men to do dis pos to no ca put
su je i ta rá o in fra tor a mul ta es ta be le ci da nos ter mos do 
art. 12 da Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995.

Art. 3º Os pro du to res que não pu de rem ob ter a
cer ti fi ca ção de que tra ta o art. 4º des ta lei de ve rão
man ter, para efe i tos de fis ca li za ção, pelo pra zo de
cin co anos, as no tas fis ca is ou com pro van tes de com -
pra de se men tes fis ca li za das ou cer ti fi ca das pelo Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to,
em pre ga das no plan tio da sa fra de 2004.

Art. 4º Os pro du to res e for ne ce do res de soja da
sa fra de 2003 po de rão ob ter cer ti fi ca ção de que se
tra ta de pro du to sem a pre sen ça de or ga nis mo ge ne -
ti ca men te mo di fi ca do, ex pe di da por en ti da de cre den -
ci a da ou que vier a ser cre den ci a da, em ca rá ter pro vi -
só rio e por pra zo cer to, pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to.

Pa rá gra fo úni co. So men te será con ce di do o cer -
ti fi ca do re fe ri do no ca put se não for en con tra da na
soja ana li sa da a pre sen ça, em qual quer quan ti da de,
de or ga nis mo ge ne ti ca men te mo di fi ca do.

Art. 5º Para o plan tio da sa fra de soja de 2004 e
pos te ri o res, de ve rão ser ob ser va dos os ter mos da le -

gis la ção vi gen te, es pe ci al men te das Leis nº 8.974, de 
5 do ja ne i ro de 1995, e nº 8.078, de 11 de se tem bro
de 1990, e de ma is ins tru men tos le ga is per ti nen tes.

Art. 6º É ve da do às ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci -
a is de cré di to apli car re cur sos no fi nan ci a men to da
pro du ção, plan tio, pro ces sa men to e co mer ci a li za ção
de va ri e da des de soja ob ti das em de sa cor do com a
le gis la ção em vi gor.

Art. 7º Sem pre ju í zo de ou tras co mi na ções ci vis, 
pe na is e ad mi nis tra ti vas pre vis tas em lei, o des cum -
pri men to des ta lei su je i ta rá o in fra tor a mul ta, a ser
apli ca da pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to, em va lor a par tir de R$16.110,00 (de -
zes se is mil, cen to e dez re a is), fi xa da pro por ci o nal -
men te à le si vi da de da con du ta.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de des cum pri men to
des ta lei, o in fra tor res sar ci rá a União, ain da, de to das 
as des pe sas com a inu ti li za ção do pro du to, quan do
ne ces sá ria.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Srªs e Srs. Se na do res, a pa u ta do Se na do está
de sobs tru í da, per mi tin do que con ti nu e mos o nos so
tra ba lho le gis la ti vo.

Con gra tu lo-me com to dos por esse es for ço de
en ten di men to que re i nou nes ta Casa, pos si bi li tan do
que che gás se mos a este mo men to.

Srªs e Srs. Se na do res, pror ro go a ses são por
mais 15 mi nu tos.

Con ti nu a mos com nos sas de li be ra ções, que es -
ta vam so bres ta das

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 Pa pa léo
Paes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 374, de 2003

Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Dr. Gi -
o van ni Bel lot ti:

a) in ser ção em ata de um voto de pro -
fun do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia, ao Esta do de São Pa u lo e ao Incor.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2003. –
Ro meu Tuma.
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Jus ti fi ca ção

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na hoje por um mo ti vo mu i to es pe ci al, aliás
du pla men te es pe ci al.

De se jo pro fe rir uma sin ce ra e jus ta ho me na gem 
ao emi nen te mé di co Dr. Gi o van ni Bel lot ti, fa le ci do no
dia 14 des te mês, ví ti ma de cru el e do lo ro sa en fer mi -
da de.

Se nhor Pre si den te, jus ti fi co esta ho me na gem
como du pla men te es pe ci al pe los mo ti vos que pas so
a ex por. Ao Dr. Gi o van ni Bel lot ti, os mem bros des ta
Casa, hoje aqui pre sen tes e al guns que já não são
nos sos com pa nhe i ros, de vem mu i to à de di ca ção e
com pe tên cia pro fis si o nal des se mé di co.

O Dr. Gi o van ni Bel lot ti logo no iní cio da sua re si -
dên cia no Hos pi tal das Clí ni cas de mons trou ex cep ci -
o nal ca pa ci da de e in cli na ção para a pes qui sa, aná li se 
e de sen vol vi men to dos es tu dos em car di o lo gia. Com
a ori en ta ção e apo io que lhe foi con ce di do pe los Pro -
fes so res Luís Dé court e Ful vio Pil leg gi, Dr. Gi o van ni
Bel lot ti foi se con sa gran do com mé ri tos de re co nhe ci -
do clí ni co car di o ló gi co. Em 1970 re a li zou con cur so
para Mes tre em Car di o lo gia e em 1974 re a li zou con -
cur so de Dou to ra do nes sa es pe ci a li da de. Con cor reu
para Pro fes sor Li vre Do cen te na Ca de i ra de Clí ni ca
Car di o ló gi ca sen do apro va do com lou vor.

A car di o lo gia já es ta va se tor nan do tão im por -
tan te como es pe ci a li da de mé di ca que o Go ver no do
Esta do de São Pa u lo apli cou con si de ra vel re cur so
para a cons tru ção do hoje co nhe ci do Insti tu to do Co -
ra ção, ina u gu ra do em 1977.

Na con di ção de pri me i ro as sis ten te do Pro fes sor
Ful vio Pil leg gi subs ti tu to do Pro fes sor Luis Dé court
que se apo sen ta ra, Dr. Gi o van ni Bel lot ti teve a opor tu -
ni da de de de mons trar toda a sua ca pa ci da de de pro -
fes sor e pes qui sa dor nas apro pri a das e mag ni fi cas
ins ta la ções do ré cem ina u gu ra do Insti tu to do Co ra ção.
Um dos seus tra ba lhos mais sig ni fi ca ti vos ocor re ram
após as vi si tas que re a li zou a Cle ve land Cli nic, nos
Esta dos Uni dos, aon de teve a opor tu ni da de de co nhe -
cer os mais re cen tes avan ços tec no ló gi cos na me di ci -
na car di o ló gi ca. Esta eta pa ca rac te ri za va-se pela apli -
ca ção dos re cur sos da com pu ta do ri za ção e a in tro du -
ção das mo der nas téc ni cas de in for má ti ca apli ca da
aos ins tru men tos, não só para a ci rur gia as sim como
na cli ni ca em ge ral. Dr.Gi o van ni Bel lot ti de di cou mu i to
do seu tem po em co nhe cer e es tu dar es ses equi pa -
men tos que na oca sião des lurn bra vam os mé di cos e
tarn bem os pa ci en tes. Foi gra ças a essa de di ca ção do
Dr. Gi o van ni Bel lot ti que o Insti tu to do Co ra ção ace le -
rou a fase da me di ci na com pu ta do ri za da o que cor no
con se quên cia tor nou o Insti tu to co nhe ci do pela sua
ex ce lên cia no tra ta men to dos pa ci en tes de do en ças
car di o ló gi cas. Não se pode de i xar de ser men ci o na do
nes te mo men to, o que per mi tiu esse con si de rá vel pro -

gres so, foi o su por te con fe ri do ao Insti tu to pela Fun da -
ção Zer bi ni, da qual Dr. Gi o van ni Bel lo ti tam bém fa zia
par te. Ao mes mo tem po em que se de di ca va com ex -
tre mo zelo e aten ção a esse tra ba lho de sem pre pro cu -
rar to mar o Insti tu to do Co ra ção um mar co no es tu do,
pes qui sa e aten di men to dos pa ci en tes por ta do res de
do en ças car di o ló gi cas, Dr. Gi o van ni Bel lot ti mi nis trou
au las, cur sos, se mi ná ri os, rçu niões de de ba tes com os 
seus alu nos da Fa cul da de de Me di ci na. Como re sul ta -
do des se seu tra ba lho pu bli cou inú me ros tra ba lhos ci -
en tí fi cos nas mais im por tan tes re vis tas de car di o lo gia
do mun do. Atra vés das au las e de di ca ção como mes -
tre, re sul tou como con se quen cia a for ma ção de mu i tos 
mé di cos , pro fis si o na is de en fer ma gem, téc ni cos es -
pe ci a li za dos na uti li za ção de so fis ti ca dos apa re lhos os 
qua is de to dos os re can tos des te País, vi e ram a se to -
mar com pe ten tes pro fis si o na is de di ca dos a car di o lo -
gia. Dr. Gi o van ni Bel lot ti sem pre em toda a sua car re i ra
de di cou-se a tem po in te gral à Fa cul da de de Me di ci na
as sim como ao Insti tu to do Co ra ção, não pra ti cou a clí -
ni ca pri va da.

Sr. Pre si den te, ini ci ei este meu pro nun ci a men to
di zen do por dois mo ti vos es pe ci a is. Não pos so aqui
de i xar de vol tar a men ci o nar o pri me i ro de les que é o
fato de vá ri os Pre si den tes da Re pú bli ca, Mi nis tros de
Esta do, par la men ta res, al guns até aqui pre sen tes te -
rem sido cli en tes do Dr. Gi o van ni Bel lot ti. Te nho a cer -
te za que mu i tos de les ao ou vi rem es tas mi nhas pa la -
vras com pre en de rão e sen ti rão no seu íni ti mo lem -
bran ça do Dr. Gi o van ni Bel lo ti, e se rão so li dá ri os a
esta ho me na gem.

Sr. Pre si den te, peço li cen ça para re pe tir no va -
men te, que eram dois os mo ti vos es pe ci a is. Um eu já
ci tei, o ou tro com enor me emo ção e ne ces si tan do de
con si de rá vel con tro le ci ta rei ago ra. Sou eu mes mo.
Aco me ti do de gra ve do en ça car día ca, fui des de o pri -
me i ro ins tan te aten di do por mé di cos do Incor, den tre
eles o meu ami go Dr. Gi o van ni Bel lot ti. Eu e mi nha fa -
mí lia nos so li da ri za mos à dor e so fri men to por que
pas sam sua es po sa Srª Re gi na Amen do la Bel lot ti ,
suas fi lhas, Fer nan da e a mé di ca Dra. Pa u la, as sim
como os 4 ne tos. Tam bém que ro per pe tu ar, de i xan do
nos ana is des ta Casa, a ex tra or di ná ria com pe tên cia
mé di ca e de pro fes sor, que esse bra si le i ro, nas ci do
na Itá lia, atra vés do seu tra ba lho aqui re a li za do teve
como re sul ta do a im plan ta ção de atu a li za da clí ni ca
para tra ta men to e es tu dos de car di o lo gia, hoje mo ti vo 
de or gu lho para nos so País e o nos so Incor.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
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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 Pa pa léo
Paes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 375, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter no do 

Se na do Fe de ral, re que re mos seja ma ni fes ta do voto
de apla u so ao Po li ci al, por in ter mé dio dos Co man -
dan tes e Di re to res-Ge ra is de cada uni da de da Fe de -
ra ção, em vir tu de do trans cur so da data de 21 de
Abril, Dia das Po lí ci as Ci vis e Mi li ta res, e Dia de Ti ra -
den tes, seu Pa tro no.

Jus ti fi ca ção

Estar a pos tos 24 ho ras por dia em de fe sa da
so ci e da de. Essa a dis po si ção ne ces sá ria para quem
op tou pela pro fis são de po li ci al. Em pa ra le lo ao de -
sem pe nho da fun ção de ga ran tir a se gu ran ça pú bli ca, 
cabe tam bém ao po li ci al o pa pel de res guar dar o
exer cí cio ple no da ci da da nia. É igual men te pela ação
des se ser vi dor pú bli co que se con so li da o res pe i to
po pu lar pe las ins ti tu i ções às qua is eles per ten cem.

O úl ti mo dia 21 de Abril, uma das da tas his tó ri cas 
mais que ri das da po pu la ção bra si le i ra, pos sui im por -
tân cia es pe ci al para o po li ci al. Data de Ti ra den tes – o
Pa tro no das Po lí ci as Ci vis e Mi li ta res –, foi con sa gra da
tam bém como o Dia des sas Insti tu i ções pelo De cre -
to-Lei nº 9.208, de 29-4-1946. Ao re u nir duas efe mé ri -
des de im por tân cia ím par para o po li ci al, a oca sião tor -
nou-se, igual men te, a re fe rên cia mais ade qua da para
se ho me na ge ar a ele pró prio – o ser vi dor po li ci al.

Assim, nes te mo men to em que a ques tão da se -
gu ran ça pú bli ca ocu pa lar go es pa ço nas pre o cu pa -
ções de se to res go ver na men ta is e so ci a is de nos so
País, en ten de mos opor tu na esta ho me na gem mais
que jus ta à fi gu ra do po li ci al, um pro fis si o nal a ser vi ço 
da so ci e da de e do Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

Estas as ra zões que mo ti vam a apre sen ta ção
do pre sen te re que ri men to de voto de apla u so.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2003. – 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – 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 Mesa en ca mi nha rá o voto de apla u so apro va -

do.
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 Pa pa léo
Paes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 376, DE 2003

Nos ter mos do 1º da art. 332, do Re gi men to in -
ter no do Se na do Fe de ral, re que re mos o de sar qui va -
men to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1998,
que “es ta be le ce as san ções ad mi nis tra ti vas e pe na is
em caso de re a li za ção de ati vi da des pro i bi das pela
con ven ção in ter na ci o nal so bre a pro i bi ção do de sen -
vol vi men to, pro du ção, es to ca gem e uso das ar mas
quí mi cas e so bre a des tru i ção das ar mas quí mi cas
exis ten tes no mun do (CPAQ).”

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. – Alo i zio 
Mer ca dan te – Tião Vi a na – Ge ral do Mes qui ta –
Serys Slhes sa ren ko – He lo í sa He le na – Edu ar do
Su plicy – Ide li Sal vat ti – Amir Lan do – Pa trí cia Go -
mes – Ra mez Te bet – Fer nan do Be zer ra – Efra im
de Mo ra is – José Agri pi no – Edu ar do S. Car los –
Edson Lo bão – Luiz Otá vio – Pa pa léo Paes – Val -
dir Ra upp – Ney Su as su na – He rá cli to For tes –
Ger son Ca ma ta – João Ba tis ta – Re nan Ca lhe i ros
– Ro ber to Sa tur ni no – Mar co Ma ci el – Lú cia Vâ nia
– Íris de Ara ú jo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O re que ri -
men to que aca ba de ser lido pre en che os re qui si tos
pre vis tos no § 2º do Re gi men to Inter no e de pen de
de de li be ra ção do Ple ná rio.

Em vo ta ção o re que ri men to de de sar qui va men -
to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1998.

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 é de sar qui va da e vai ao exa me da Co -

mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Pre si -

dên cia re ce beu, em tem po opor tu no, re que ri men to
que será lido.

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 Pa pa léo
Paes.
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É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 377, DE 2003

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 nº 2 de
2003, “que dis põe so bre a ali e na ção, por do a ção, de
uma Cor ve ta da Ma ri nha do Bra sil”.

Sala das Ses sões, 22  maio de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – 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 2, de 2003.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2003, cons -

ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria 
da pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 28 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 41/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 21 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te in di car o Se na dor Del cí -

dio Ama ral, mem bro da ban ca da do PT no Se na do,
para in te grar, na qua li da de de ti tu lar, a Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção,
em subs ti tu i ção ao Se na dor Pa pa léo Paes.

Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT,Lí der do Blo co 
de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Será fe i ta
a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Pre si -
dên cia sub me te ao Ple ná rio o en ten di men to des ta
Pre si dên cia que en qua drou no pro ce di men to es ta be -
le ci do no pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio, em 25 de mar ço do cor ren te, os Pro je tos de

De cre tos Le gis la ti vos nºs 588, 592, 660, 662, 684,
688, 706, 708, 720, 722, 723, 728 e 744, de 2002, re fe -
ren tes à ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção de ser vi ços para ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, apre ci a dos pela Co mis são
de Edu ca ção an tes da ma ni fes ta ção da Casa so bre o
re fe ri do pa re cer.

Nes se sen ti do, abriu-se o pra zo de cin co dias
úte is para a in ter po si ção do re cur so pre vis to no §3º do 
art. 91 do Re gi men to Inter no. O re fe ri do pra zo en cer -
rou-se no úl ti mo dia 13, sem in ter po si ção de re cur so.

Ante es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên cia, nos
ter mos do in ci so XXXIII do art. 48 do Re gi men to Inter -
no, sub me te essa de ci são ao Ple ná rio.

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.
Os Pro je tos de De cre tos Le gis la ti vos li dos an te -

ri or men te vão à pro mul ga ção.
São os se guin tes os tex tos fi na is dos Pro je tos a

que se re fe re a de ci são do Ple ná rio e que vão à pro -
mul ga ção:

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 588, de
2002 (nº 1.297/2001, 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 Espe ran ça e Paz – Asce 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 Ouro Pre to
D’Oeste, Esta do de Ron dô nia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 592, de
2002 (nº 1.576/2001, 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 Sa ma ú 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 Ca co al, Esta do de Ron dô nia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 660, de
2002 (nº 1.765/2002, 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 José
Pa u li no 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 ça nã, Esta do do Rio Gran de do
Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 662, de
2002 (nº 1.768/2002, 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 para o De sen vol vi men to de Alto Ro dri gues e FM
Ouro Ne gro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Alto do Ro dri gues, Esta do do Rio
Gran de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 684, de
2002 (nº 1.804/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral,
Espor ti va Ro dol fen se – Acerf a exe cu tar ser vi ço de
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ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro dol fo Fer -
nan des, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 688, de
2002 (nº 1.811/2002, 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 Pre si -
den te Tan cre do Ne ves 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 Mi guel, Esta do
do Rio Gran de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 706, de
2002 (nº 1.861/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção 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;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 708, de
2002 (nº 1.863/2002, 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 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
Jarú, Esta do de Ron dô nia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 720, de
2002 (nº 1.883/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Bon je su -
en se Co mu ni tá 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;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 722, de
2002 (nº 1.890/2002, 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 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;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 723, de
2002 (nº 1.891/2002, 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;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 728, de
2002 (nº 1.919/2002, 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 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; e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 744, de
2002 (nº 2.022/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Ta ba po -
rãen 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 SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – So bre a
mesa pa re ce res re fe ren tes aos tex tos fi na is dos Pro -
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 588, 592, 660, 662,
684, 688, 706, 708, 720, 722, 723, 728 e 744, de
2002, que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Alme i da Lima.

 São li dos os se guin tes

PARECER Nº 505, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 588, de 2002 (nº 1.297, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 588, de 2002 (nº
1.297, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Espe ran ça e Paz – ASCEPAZ 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 Pre to
D’Oeste, Esta do de Ron dô nia, con so li dan do a Emen -
da nº 1, da Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, de   de 2003. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to Sou za –
Serys Slhes sa ren ko – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 505, DE 2003

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 2003

Apro va o ato que au to ri za a “Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça e Paz –
ASCEPAZ” 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
Pre to D‘Oeste, Esta do de Ron dô nia.

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 a Por ta -

ria nº 190, de 17 de maio de 2000, que au to ri za a
“Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça e Paz
ASCEPAZ” a exe cu tar, 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Ouro Pre to D’Oeste, 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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PARECER Nº 506, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 592, de 2002 (nº 1.576, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 592, de 2002 (nº
1.576, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Sa ma ú 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 Ca co al, Esta do de Ron dô nia, con -
so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, de maio de
2003. – Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to
Sou za – Serys Slhes sa ren ko – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 506, DE 2003

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 592, de 2002 (nº 1.576, de
2001, 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 
Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a “Asso -
ci a ção co mu ni tá ria Sa ma ú 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 Ca co al Esta do de Ron dô nia.

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 a Por ta -

ria nº 147, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
“Asso ci a ção Co mu ni tá ria Sa ma ú ma” a exe cu tar, 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Ca -
co al, 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.

PARECER Nº 507, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 660, de 2002 (nº 1.765, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 660, de 2002 (nº
1.765, de 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 José Pa u li -

no 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 ça nã Esta do do Rio Gran de do Nor te,
con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis são de Edu ca -
ção.

Sala de Re u niões da Co mis são,    de          de 
2003. – Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to
Sou za – Serys Slhes sa ren ko – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 507, DE 2003

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 660, de 2002 (nº 1.765, de
2002, 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 2003

Apro va o ato que au to ri za o “Cen tro
So ci al José Pa u li no” 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 ça nã, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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 a Por ta -

ria nº 801, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za o 
“Cen tro So ci al José Pa u li no” a exe cu tar, 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Ja ça nã,
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.

PARECER Nº 508, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 662, de 2002 (nº 1.768, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 662, de 2002 (nº
1.768, de 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
para o De sen vol vi men to de Alto Ro dri gues e FM Ouro 
Ne gro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Alto do Ro dri gues, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te, con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis -
são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, de   de 2003. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to Sou za –
Serys Slhes sa ren ko – Ro meu Tuma.
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ANEXO AO PARECER Nº 508, DE 2003

Tex to fi nal do Pro je to de  De cre to
Le gis la ti vo nº 662, de 2002 (nº 1.768, de
2002, 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 2003

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 de Alto do Ro dri gues e FM Ouro
Ne gro” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Alto do Ro -
dri gues, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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 a Por ta -

ria nº 129, de 19 de mar ço 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
Alto do Ro dri gues e FM Ouro Ne gro” a exe cu tar, 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 co mu ni tá ria, na ci da de de
Alto Ro dri gues, 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.

PARECER Nº 509, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 684, de 2002 (nº 1.804, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 684, de 2002 (nº
1.804, de 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 Cul tu ral,
Espor ti va Ro dol fen se – ACERF 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 dol fo Fer -
nan des, Esta do do Rio Gran de do Nor te, con so li dan -
do a Emen da nº 1, da Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são,  de  de 2003. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to Sou za –
Serys Slhes sa ren ko – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 509, DE 2003

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 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção  Cul tu ral, Espor ti va Ro dol fen se –
ACERF, 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 dol fo
Fer nan des, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

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 a Por ta -
ria nº 540, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va Ro dol fen se – ACERF,
a exe cu tar, 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 co mu ni tá -
ria, na ci da de de Ro dol fo Fer nan des, 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.

PARECER Nº 510, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 688, de 2002 (nº 1.811, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 688, de 2002 (nº
1.811, de 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 Pre si den te
Tan cre do Ne ves 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 Mi guel, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, con so li dan do a Emen da nº 1, da
Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, de  de 2003. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Pre si den te – João
Alber to Sou za, Re la tor – Serys Slhes sa ren ko, Ro -
meu Tuma. 

ANEXO AO PARECER Nº, DE 2003

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 2003

Apro va o ato que au to ri za o “Cen tro
So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves” 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 Mi guel, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 555, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za o
“Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves” a exe cu -
tar, 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 co mu ni tá ria, na ci -
da de de São Mi guel, 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.

PARECER Nº 511, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 706, de 2002 (nº 1.861, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 706, de 2002 (nº
1.861, de 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 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, con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis -
são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são,  dede 2003. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to Sou za –
Sery Slhes sa ren ko – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 511, DE 2003

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 in ter no, pro mul go o 
se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2003

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 É 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 – ADERE” a exe -
cu tar, 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 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.

PARECER Nº 512, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 708, de 2002 (nº 1.863, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 708, de 2002 (nº
1.863, de 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 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 Jarú,
Esta do de Ron dô nia, con so li dan do a Emen da nº 1, da 
Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, dede 2003. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to Sou za –
Serys Slhes sa ren ko – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 512, DE 2003

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 2003

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 
Jarú, Esta do de Ron dô nia.

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 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, 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Jarú, 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.

PARECER Nº 513, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 720, de 2002 (nº 1.883, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 720, de 2002 (nº
1.883, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
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apro va o ato 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 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, con so li dan do a
Emen da nº 1, da Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, de de
2003.  – Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to
Sou za – Serys Slhes sa ren ko  – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 513, DE 2003

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 2003

Apro va o ato 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 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.

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 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, 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 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.

PARECER Nº 514, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº  722, de 2002 (nº 1.890, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 722, de 2002 (nº
1.890, de 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 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,
con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis são de Edu -
ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, de de 2003. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to Sou za –
Serys Slhes sa ren ko – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 514, DE 2003

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 2003

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. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria nº 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, 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 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. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

PARECER Nº 515, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 723, de 2002 (nº 1.891, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 723, de 2002 (nº
1.891, de 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 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, con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis -
são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, dede 2003. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to Sou za –
Serys Slhes sa ren ko – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 515, DE 2003

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, José Sar ney, 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
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DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2003

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 É 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, 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 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.

PARECER Nº 516, DE 2003]
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 728, de 2002 (nº 1.919, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 728, de 2002 (nº
1.919, de 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 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, con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis são de
Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são,  de    
de 2003. – João Alber to Sou za, Re la tor – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Serys Slhes sa ren co – Ro meu
Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 516, DE 2003

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, José Sar ney, 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 2003

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 É 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, 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 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.

PARECER Nº 517, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 744, de 2002 (nº 2.022, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o tex to fi nal do
Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 744, de 2002 (nº 2.022, de 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 Ta ba po rãen 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, con so li dan do a Emen da nº 1, da Co -
mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, de 2003. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – João Alber to Sou za –
Serys Se hes sa ren co – Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 517, DE 2003

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 2003

Apro va o ato que au to ri za a “Asso -
ci a ção Ta ba po rãen 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 E 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 rãen se de De sen vol vi men to
Artís ti co e So ci al” a exe cu tar, 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 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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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Peço a
pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, Lí der 
do PT.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, in da go de V. Exª a ra zões pela
qual as Me di das Pro vi só ri as nºs 111 e 113, que têm
como Re la tor o Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, não fo -
ram con si de ra das opor tu nas para en trar em pa u ta
nes te mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Até o mo -
men to, Se na dor Tião Vi a na, Lí der do Par ti do dos Tra -
ba lha do res no Se na do, não re ce be mos nada a res pe -
i to des se as sun to. Mas essa de sig na ção não che gou
à Mesa, ra zão pela qual de i xa mos de aten der o pe di -
do de V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Per mi -
ta-me V. Exª es cla re cer, en tão. Deve es tar ha ven do al -
gu ma si tu a ção atí pi ca, por que os pa re ce res dos Re -
la to res Se na dor Eu rí pe des Ca mar go e Se na do ra Fá -
ti ma Cle i de já es tão pron tos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Tião Vi a na, ten do em vis ta a ex pli ca ção de V. Exª, a
Mesa fica em con di ções di fí ce is. To da via, se o Lí der
do Go ver no fi zer um pe di do for mal por meio de co mu -
ni ca ção ina diá vel, aten de rei a so li ci ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -
la vra o Sr. Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, de fato, ti ve mos al gum tipo
de pro ble ma de en ca mi nha men to. Isso acon te ce, pois 
são mu i tas ma té ri as e tam bém pelo fato de ter mos
tra ba lha do tan to nes tes dias, es pe ci al men te nas úl ti -
mas 48 ho ras. Mas res sal to que o Se na dor Eu rí pe des
Ca mar go até sus pen deu o com pro mis so que ti nha,
vi san do re la tar ma té ria ex tre ma men te re le van te, que
é a cri a ção da Se cre ta ria Na ci o nal de Com ba te às
De si gual da des So ci a is.

A Se na do ra Fá ti ma, por sua vez, es ta va res pon -
sá vel por re la tar a me di da pro vi só ria re fe ren te aos
trans gê ni cos, à co mer ci a li za ção da soja des te ano.

Assim, eu so li ci ta ria a V. Exª que no me as se o
Se na dor Eu rí pe des Ca mar go como Re la tor de Ple ná -
rio, para que pos sa de sem pe nhar a ta re fa con cer nen -
te.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A ma té ria
já foi apro va da, Lí der Alo i zio Mer ca dan te. Con tu do,
da rei opor tu ni da de para que o Se na dor Eu rí pe des

Ca mar go pro ce da à le i tu ra do seu pa re cer para que
cons te dos Ana is.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Pois não,
Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Con cor dan do com a im por -
tan te de ci são de V. Exª em re la ção à le i tu ra do re la tó -
rio do Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, peço tam bém
que V. Exª con si de re pos te ri or men te a ace i ta ção de
um re la tó rio es cri to pela Se na do ra Fá ti ma Cle i de,
uma vez que a ma té ria já foi apro va da.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Mesa
ace i ta e aca ta a pro po si ção de V. Exª, e o re la tó rio
será pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral.

É o se guin te o re la tó rio da Srª Se na do -
ra Fá ti ma Cle i de:

MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 113, DE 26 DE MARÇO DE 2003

Esta be le ce nor mas para a co mer ci a -
li za ção da pro du ção de soja da sa fra de
2003 e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la to ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

I – Re la tó rio

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou, no dia 14 de
maio úl ti mo,  Re la tó rio do De pu ta do Jo si as Go mes
so bre a Me di da Pro vi só ria nº 113, que es ta be le ce
nor mas para a co mer ci a li za ção da pro du ção da sa fra
de soja de 2003, na qual exis tem cul ti va res ge ne ti ca -
men te mo di fi ca dos: a soja trans gê ni ca.

O ob je ti vo cen tral do tex to en vi a do pelo Go ver no 
ao Con gres so Na ci o nal, re si de no es ta be le ci men to
de re gras es pe cí fi cas, para esta sa fra, na co mer ci a li -
za ção da soja trans gê ni ca, bem como a si na li za ção
de que a po lí ti ca go ver na men tal para os Orga nis mos
Ge ne ti ca men te Mo di fi ca dos (OGM) se gui rá o que a
le gis la ção man dar. Esta MP bus ca so lu ci o nar um gra -
ve im pas se cri a do pela omis são que nor te ou se to res
do go ver no pas sa do que, ao ar re pio das de ter mi na -
ções le ga is e da jus ti ça, per mi ti ram e até in cen ti va -
ram, o plan tio de cul ti va res trans gê ni cas, tra zen do,
por essa via, mi lha res de agri cul to res à ile ga li da de.

II –  Aná li se

O tex to ori gi nal da MP nº 113, im põe o pra zo de
co mer ci a li za ção da sa fra de soja de 2003 até o dia 31
de ja ne i ro de 2004, após o que os es to ques de ve rão
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ser in ci ne ra dos. Veda, ain da, o uso e a co mer ci a li za -
ção de va ri e da des de OGM como se men tes e obri ga
a cer ti fi ca ção de soja não-trans gê ni ca, por en ti da de
cre den ci a da pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, para não
apli ca ção, so bre o pro du to, do li mi te de pra zo para co -
mer ci a li za ção e a que i ma dos es to ques re ma nes cen -
tes.

Afir ma o tex to ori gi nal que o Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra po de rá de ter mi nar onde es tas me di das even -
tu al men te não se rão apli ca das, além de es ta be le cer
a ro tu la gem dos pro du tos e de ri va dos, com qual quer
ní vel de pre sen ça de or ga nis mos ge ne ti ca men te mo -
di fi ca dos. Para as fu tu ros sa fras, os dis po si ti vos da
Lei de Bi os se gu ran ça vol tam a vi go rar.

O tex to ori gi nal veda, ain da, às ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras ofi ci a is de cré di to apli car re cur sos no fi nan ci a -
men to da pro du ção e plan tio de va ri e da des de soja ob ti -
das em de sa cor do com a le gis la ção em vi gor. O pro du -
tor ou for ne ce dor que pro du zir ou co mer ci a li zar soja
trans gê ni ca fi ca rá im pe di do de ob ter em prés ti mos e fi -
nan ci a men tos de ban cos ofi ci a is e não terá aces so a
even tu a is be ne fí ci os fis ca is ou de cré di to, bem como de
re ne go ci a ções de dí vi das re la ti vas a tri bu tos e con tri bu i -
ções ins ti tu í dos pelo Go ver no Fe de ral.

O des cum pri men to da Me di da Pro vi só ria su je i -
ta rá o in fra tor à mul ta em va lor a par tir de
R$16.110,00.

As al te ra ções de cor ren tes da vo ta ção na  Câ -
ma ra dos De pu ta dos re su mem-se aos se guin tes prin -
ci pa is as pec tos:

1. O Go ver no Fe de ral com pro me teu-se 
a en vi ar ao Con gres so Na ci o nal, no pra zo
de 30 dias, em re gi me de ur gên cia, um pro -
je to de lei que tra ta rá da po lí ti ca bra si le i ra
em re la ção à co mer ci a li za ção de pro du tos
trans gê ni cos, bi os se gu ran ça, e so bre o pa -
pel da Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os -
se gu ran ça (CNTBio);

2. O Go ver no Fe de ral po de rá alon gar o 
pra zo de co mer ci a li za ção da soja trans gê ni -
ca de 31-1-2004, por mais 60 dias, por De -
cre to do Po der Exe cu ti vo;

3. Foi re ti ra do do tex to ori gi nal o ar ti go
7º, que im pe dia o pro du tor de mer ca do ria
trans gê ni ca de ob ter em prés ti mos e fi nan ci -
a men tos de ban cos ofi ci a is e ve da va tam -
bém a con ces são de in cen ti vos fis ca is e
cre di tí ci os. Per ma ne ce a ve da ção às ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras ofi ci a is de cré di to apli car
re cur sos no fi nan ci a men to da pro du ção e

plan tio de va ri e da des de soja ob ti das em
de sa cor do com a le gis la ção em vi gor;

4. A Câ ma ra Fe de ral apro vou, ain da, a 
exi gên cia de ro tu la gem, para o pro du to des -
ti na do ao con su mo hu ma no ou ani mal,
quan do a pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca -
men te mo di fi ca do for su pe ri or ao li mi te de
1% O tex to ori gi nal es ta be le cia que a ro tu la -
gem in de pen de ria de que a pre sen ça de
OGM fos se in fe ri or ao li mi te fi xa do em re gu -
la men to;

5. A re da ção fi nal do art. 4º da MP re ti -
rou a obri ga to ri e da de de cons tar na ro tu la -
gem do res pec ti vo pro du to quan do da cons -
ta ta ção da au sên cia de or ga nis mo ge ne ti ca -
men te mo di fi ca do;

6. Fi cam man ti das as san ções ci vis,
pe na is e ad mi nis tra ti vas para os pro du to res
que des cum pri rem as re gras fi xa das na MP.
O in fra tor es ta rá su je i to a mul ta a par tir de
R$16.110,00.

III – Voto

Fren te ao ex pos to e, prin ci pal men te, em res pe i -
to ao acor do fir ma do na Câ ma ra dos De pu ta dos, re -
co men da-se o Voto Fa vo rá vel à MP nº 113, nos ter -
mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 16 de 2003.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2003. – Se na -
do ra Fá ti ma Cle i de.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, por cin co 
mi nu tos, para es cla re cer tudo o que ain da não foi
es cla re ci do.

PARECER Nº 503-A, DE 2003

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF. 
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se de um im por -
tan te res ga te que se faz nes te mo men to em que to -
das as me di das pro vi só ri as fo ram vo ta das e apro va -
das com o ca rá ter des se con sen so es ta be le ci do nas
dis cus sões do Se na do Fe de ral, com a pre o cu pa ção
de se con so li da rem po lí ti cas so ci a is im por tan tes.

Enten do que a Me di da Pro vi só ria nº 111, que
tra ta da cri a ção da Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de 
Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, tem fun da men to na
im por tân cia do res ga te his tó ri co con so li da do ao lon -
go da for mu la ção de po lí ti cas e di re tri zes de pro mo -
ção da igual da de ra ci al.

Por tan to, nes te mo men to, o Se na do Fe de ral,
com a par ti ci pa ção tam bém de ou tros Lí de res da Câ -
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ma ra Fe de ral, apro van do essa me di da pro vi só ria,
res ga ta essa di vi da his tó ri ca com a raça ne gra do
nos so País, res ga ta a his tó ria de com pa nhe i ros como 
Zum bi de Pal ma res e uma in fi ni da de de ou tros, ao
lon go da tra je tó ria dos 500 anos do Bra sil, que con so -
li da ram nos sa par ti ci pa ção na cons tru ção da Na ção
bra si le i ra.

Por tan to, a me di da aten de a essa ne ces si da de
e, em boa hora, res ga ta essa dí vi da his tó ri ca. E aten -
den do aos ob je ti vos da Pre si dên cia da Re pú bli ca na
emis são da me di da pro vi só ria, ado ta mos, na ín te gra,
o pa re cer ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Assim, so mos por sua apro va ção.
É o nos so voto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Agra de ço

ao Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, do PT do Dis tri to
Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Tem a pa la -
vra V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, que ro ape nas elo gi ar a ati tu de do Se na dor Eu -
rí pe des Ca mar go. É uma ma té ria ex tre ma men te re le -
van te. É uma dí vi da his tó ri ca que este País tem, so -
bre tu do com a co mu ni da de de ori gem afro bra si le i ra.

Há cer to si lên cio ins ti tu ci o nal no País em re la -
ção às múl ti plas for mas de dis cri mi na ção. No mer ca -
do de tra ba lho, o tra ba lha dor ne gro e a tra ba lha do ra
ne gra co me çam a tra ba lhar mais cedo, apo sen tan -
do-se mais tar de. Qu an do exer cem a mes ma fun ção,
com o mes mo tipo de qua li fi ca ção e tem po de tra ba -
lho, a di fe ren ça sa la ri al é gri tan te. Além dis so, têm
sido pre te ri dos nos pro ces sos de pro mo ção ins ti tu ci -
o na is. E o Bra sil, que é essa sín te se de tan tos po vos,
de tan tas cul tu ras, de tan tas di ver si da des, pre ci sa
olhar para essa ques tão com mais aten ção e bus car
po lí ti cas afir ma ti vas.

Por isso, re ves te-se de mu i ta im por tân cia este
mo men to em que o Se na do apro va a cri a ção da Se -
cre ta ria Espe ci al de Po lí ti ca de Pro mo ção da Igual da -
de Ra ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Em se gui da,
será con sa gra da, no sta tus de Mi nis tro de Esta do,
uma Mi nis tra que se gu ra men te con tri bu i rá de ci si va -
men te para esse tra ba lho. Na pró xi ma se ma na, no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, uma das va gas será ocu -
pa da por um Mi nis tro ne gro, o que tam bém é uma
gran de ino va ção, que eu di ria ab so lu ta men te ne ces -
sá ria, não só pela sua vas ta cul tu ra ju rí di ca, mas so -
bre tu do como es tí mu lo ao amor pró prio dos ne gros e

como re co nhe ci men to des se seg men to tão gran de do 
nos so povo, que teve pa pel fun da men tal na cons tru -
ção des ta Na ção, mas não tem tido o es pa ço, o re co -
nhe ci men to e a pre sen ça na vida pú bli ca na ci o nal
que a his tó ria de ve ria de sig nar.

Por tan to, eu que ria agra de cer ao Se na dor Eu rí -
pe des Ca mar go por essa ati tu de e di zer que, ape sar
de o en ca mi nha men to não ter sido pro to co lar, de
qual quer for ma, fica o re co nhe ci men to, nos Ana is do
Con gres so, a essa ini ci a ti va tão im por tan te do Pre si -
den te Lula de cons ti tu i ção des sa nova Se cre ta ria Na -
ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, do PMDB de

Ro ra i ma, e Val mir Ama ral, do PMDB do Dis tri to Fe de -
ral, en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca -
dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Insti tu to de Estu dos
So ci o e co nô mi cos (INESC), or ga ni za ção não-go ver -
na men tal se di a da nes ta Ca pi tal, pu bli ca, des de 2000, 
a re vis ta Argu men to. Tra ta-se de pu bli ca ção das
mais com pe ten tes, vol ta da para te má ti cas atu a is,
como os trans gê ni cos, a glo ba li za ção na Amé ri ca La -
ti na e a si tu a ção da cri an ça e do ado les cen te no Bra -
sil.

O nú me ro 11 da Argu men to teve como tema
“As di fi cul da des para o con tro le so ci al das agên ci as
de cré di to à ex por ta ção: o caso Bra sil”. No pa re cer
cor re to dos au to res – os eco no mis tas Luiz Fe ne lon e
New ton Mar ques –, o tema é tão re le van te quan to
pou co trans pa ren te. Essa opa ci da de é exa ta men te o
que di fi cul ta qual quer tipo de con tro le so ci al que se
que i ra exer cer so bre es sas ins ti tu i ções, em es pe ci al
no Bra sil.

Com mu i ta de di ca ção, os au to res ga rim pa ram,
aqui e ali, da dos que le van tam a pon ta do véu que co -
bre as prá ti cas de fi nan ci a men to às ex por ta ções exis -
ten tes no País. Em ter mos de es co po, o tra ba lho de
Fe ne lon e Mar ques re ves te-se de ver da de i ro pi o ne i -
ris mo, abrin do o ca mi nho para es tu dos fu tu ros ain da
mais pro fun dos e re ve la do res.

Ini ci al men te, é lí ci to que nos per gun te mos: a
que se deve o cres cen te in te res se que a so ci e da de ci -
vil tem ma ni fes ta do em re la ção às agên ci as de cré di -
to à ex por ta ção, ou, abre vi a da men te, ACEs? O que
mu dou nes sas agên ci as, para que elas, su bi ta men te,
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se tor nas sem o foco das aten ções? A res pos ta é:
nada. As ACEs não mu da ram. O que mu dou foi a pró -
pria so ci e da de, que se in te res sa, cada vez mais, pela
di vul ga ção dos gas tos pú bli cos, pela im ple men ta ção
das po lí ti cas so ci a is, pela for ma com que o erá rio é
ge ri do pelo Go ver no.

Essa nova e sa u dá vel pos tu ra da so ci e da de em
re la ção aos atos dos agen tes go ver na men ta is bate
de fren te com a for ma de atu a ção das ACEs. Tra di ci o -
nal men te, es sas agên ci as não pri mam pela trans pa -
rên cia de seus atos, nem pelo res pe i to a cláu su las so -
ci a is e de pro te ção ao meio am bi en te.

Essa foi a prin ci pal con clu são a que che ga ram
os au to res. A es cas sez de in for ma ções com que am -
bos se de pa ra ram cons ti tui o ma i or óbi ce ao exer cí cio
do con tro le so ci al das ACEs.

Exa mi ne mos a es tru tu ra do tra ba lho. O pri me i ro
ca pí tu lo de fi ne as agên ci as de cré di to à ex por ta ção
como en ti da des go ver na men ta is, ou com par ti ci pa -
ção go ver na men tal, cujo ob je ti vo é pro mo ver e dar
co ber tu ra a ex por ta ções e in ves ti men tos. No caso es -
pe cí fi co do Bra sil, ten do em vis ta a im por tân cia das
ex por ta ções para a ge ra ção de di vi sas, o Go ver no
tem se es for ça do para es ti mu lar tam bém o sis te ma
pri va do de se gu ros de cré di to às ex por ta ções. Exem -
plo des se es for ço foi a cri a ção, em 1997, da SBCE –
Se gu ra do ra Bra si le i ra de Cré di to à Expor ta ção S/A.

O se gun do ca pí tu lo de li ne ia os ti pos de re cur -
sos ex ter nos que in gres sam no Bra sil. São cin co as
mo da li da des apre sen ta das: in ves ti men to ex ter no di -
re to, em prés ti mos ex ter nos em mo e da, fi nan ci a men -
tos, im por ta ção fi nan ci a da e pa ga men to an te ci pa do
de ex por ta ção. Ao fim do ca pí tu lo, há uma aná li se da
for ma de apre sen ta ção da ba lan ça de pa ga men tos
pelo Ban co Cen tral, cuja me to do lo gia foi re cen te men -
te al te ra da.

O ca pí tu lo se guin te apre sen ta dois qua dros
com o mon tan te de re cur sos que po dem ser con si de -
ra dos como ori gi ná ri os de agên ci as de cré di to à ex -
por ta ção, no pe río do 1995-2001. Mais uma vez, os
au to res res sal tam: as es ta tís ti cas ofi ci a is não são or -
ga ni za das de for ma apro pri a da, o que mu i to di fi cul ta
qual quer ten ta ti va de iden ti fi car os re cur sos que efe ti -
va men te pro vi e ram das ACEs.

O Ca pí tu lo 4 é ex tre ma men te im por tan te. Nele,
in ves ti ga-se como as ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter na -
ci o na is re gis tram e des ti nam os cré di tos aos for ne ce -
do res. É in te res san te fri sar que o Se na do Fe de ral
toma par te nes se pro ces so, uma vez que, no caso
dos re cur sos ex ter nos des ti na dos ao fi nan ci a men to
de po lí ti cas go ver na men ta is, os cré di tos de vem ser
apro va dos pelo Se na do e re gis tra dos no Ban co Cen -

tral. O Con gres so Na ci o nal, por tan to, cons ti tui-se em
po ten ci al fon te de con tro le so ci al so bre o in ves ti men -
to des ses re cur sos. O pro ble ma é que, no caso de
cré di tos ex ter nos des ti na dos à ini ci a ti va pri va da, uma
cor ti na de fu ma ça co bre as ne go ci a ções efe tu a das.
Nas pa la vras dos au to res, “en quan to exis te dis po ni bi -
li da de das in for ma ções para o se tor pú bli co, es bar -
ra-se na ine xis tên cia de da dos es ta tís ti cos para o se -
tor pri va do, mes mo de for ma agre ga da, dado o si gi lo
ban cá rio”.

É pre ci so des ta car a ex tre ma re le vân cia des sa
ques tão, Srªs e Srs. Se na do res. É im pe ri o so que a
opi nião pú bli ca co nhe ça, em de ta lhes, o mon tan te de
re cur sos es tran ge i ros apli ca dos na eco no mia de nos -
so País, bem como a ori gem des ses re cur sos e em
que pro je tos são apli ca dos. O aces so a es ses da dos
é im pres cin dí vel para que a po pu la ção pos sa ava li ar
ob je ti va men te os im pac tos eco nô mi cos, so ci a is e am -
bi en ta is das ini ci a ti vas fi nan ci a das pelo ca pi tal es -
tran ge i ro.

De modo di dá ti co – ca rac te rís ti ca, aliás, que
per me ia todo o tra ba lho –, Fe ne lon e Mar ques re ve -
lam, no Ca pí tu lo 5, como fun ci o nam as prin ci pa is
ACEs do mun do, qua is se jam: o Exim bank dos Esta -
dos Uni dos, a Agên cia Her mes e o KfW da Ale ma nha, 
o Ban co do Ja pão e as agên ci as de cré di to à ex por ta -
ção do Re i no Uni do.

O Ca pí tu lo 6 con cen tra-se nas duas prin ci pa is
ACEs na ci o na is: a SBCE e o BNDES-Exim. A Se gu ra -
do ra Bra si le i ra de Cré di to à Expor ta ção S/A é uma se -
gu ra do ra pri va da, cri a da em 1997, que tem como aci -
o nis tas um pool de ban cos e se gu ra do ras. O
BNDES-Exim, por sua vez, ofe re ce, des de 1991, uma 
li nha de fi nan ci a men to para apo io à ex por ta ção para
em pre sas es ta be le ci das no Bra sil, de ca pi tal na ci o nal 
ou es tran ge i ro, em con di ções com pe ti ti vas com o
mer ca do in ter na ci o nal. Os re cur sos li be ra dos pelo
BNDES-Exim, em 1999, fo ram da or dem de 2,1 bi -
lhões de dó la res, va lor cor res pon den te a 4,5% do to -
tal ex por ta do pelo País na que le ano.

A pu bli ca ção con ta ain da com vá ri os ane xos,
que re la ci o nam, por exem plo, as prin ci pa is ACEs do
mun do e os prin ci pa is pro je tos go ver na men ta is fi nan -
ci a dos com re cur sos ex ter nos em 2000.

Não há dú vi da, Srªs e Srs. Se na do res, de que o
pre sen te nú me ro da re vis ta Argu men to cons ti tui-se
em im por tan te es tí mu lo para a aná li se mais apro fun -
da da das agên ci as de cré di to à ex por ta ção. Dado o
mon tan te de re cur sos pú bli cos en vol vi dos nas ope ra -
ções das ACEs, faz-se ne ces sá rio, como afir mam
Luiz Fe ne lon e New ton Mar ques, um efe ti vo con tro le
so ci al des sas ins ti tu i ções. Vale lem brar, por fim, que
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par te des se con tro le cabe jus ta men te ao Con gres so
Na ci o nal, um dos ór gãos que po dem e de vem co brar
mais trans pa rên cia na di vul ga ção dos da dos so bre as 
ope ra ções das agên ci as de cré di to à ex por ta ção.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no pe río do de 23
de maio a 1º de ju nho, será re a li za da na aco lhe do ra
ci da de de Pa tos de Mi nas, que é sede de uma das
ma i o res in dús tri as de ali men tos do País, mais uma
Fes ta Na ci o nal do Mi lho – FENAMILHO. Na opor tu ni -
da de, prin ci pal men te, o ce re al será exal ta do como o
pro du to agrí co la mais bra si le i ro, e apla u di da a ini ci a ti -
va de se de fla grar a cam pa nha de in cen ti vo ao seu
ma i or con su mo, tal como em boa hora su ge ri do pela
Asso ci a ção Bra si le i ra das Indús tri as Mo a ge i ras de
Mi lho – ABIMILHO.

Nada mais opor tu no e pro ce den te. Em nos so
País, cos tu ma-se va lo ri zar  o con su mo de tri go, de tal
sor te que se ofe re ce à po pu la ção o “pas tel zi nho por -
tu guês, a tor ta ho lan de sa, o bolo in glês e o pão fran -
cês”, como lem bra, com pro pri e da de, o agrô no mo
Xico Gra zi a no, ex-Pre si den te do Incra e Se cre tá rio de 
Agri cul tu ra de São Pa u lo.

Sem dú vi da, po rém, o mi lho é me lhor, for man do, 
com a man di o ca, o “pra to bá si co do bra si le i ro”. Pro du -
to das cul tu ras de in cas e as te cas, mo der na men te foi
subs ti tu í do pela fa ri nha de tri go, de i xan do de par ti ci -
par, como de ve ria, da mesa dos bra si le i ros, ge ran do
ma i or de pen dên cia ex ter na.

Com isso, fo ram ig no ra das as pres cri ções de
se gu ran ça ali men tar, que des de a úl ti ma Gu er ra Mun -
di al re co men dam às na ções a prá ti ca de po lí ti cas de
am pa ro à pro du ção lo cal, para ga ran tir a ali men ta ção
de suas po pu la ções e a con ti nu i da de do tra ba lho dos
pro du to res ru ra is. Por si nal, no Ja pão e em pa í ses da
Eu ro pa, pro cu ra-se, com ra zão, in cen ti var esse tipo
de pro te ci o nis mo.

Aqui, com a ins ti tu i ção do Fome Zero, a se gu -
ran ça ali men tar pas sou a in te grar a agen da po lí ti ca, o
que pode de ter mi nar a va lo ri za ção dos pro du tos na ci -
o na is, o au men to da ca pa ci da de pro du ti va e apro pri a -
dos há bi tos de con su mo da po pu la ção. Tam bém con -
tri bu em para isso as con di ções de solo e cli ma, as
pes qui sas e as tec no lo gi as que ex plo ram de vi da men -
te as po ten ci a li da des da ter ra bra si le i ra.

No que se re fe re ao con su mo do tri go im por ta -
do, em de tri men to do mi lho na ci o nal, deve-se re cor -
dar que, na dé ca da de 50, o go ver no nor te-ame ri ca -
no, aten den do às pres sões dos seus tri ti cul to res, que

pos su íam gran de ca pa ci da de de pro du ção e ele va -
dos es to ques, de ci diu dis tri bu ir gra tu i ta men te o ce re -
al, como par te de sua po lí ti ca de com ba te à po bre za.
A par tir daí, o pro du to in va diu os mer ca dos dos pa í -
ses sub de sen vol vi dos, des de a Áfri ca até a Amé ri ca
La ti na, ele van do-o à con di ção de ce re al mais con su -
mi do em todo o mun do.

No Bra sil, há pou co mais de duas dé ca das, o tri -
go já apre sen ta va ele va do con su mo, de ter mi nan do o
au men to da de pen dên cia de sua im por ta ção. A cada
ano, con su mia-se de 5 a 6 mi lhões de to ne la das,
acar re tan do a ins ti tu i ção de sub sí di os para co brir a
di fe ren ça en tre o pro du to na ci o nal e o im por ta do, cal -
cu la dos em 25 bi lhões de dó la res, de 1967 a 1983.
Hoje, pro du zi mos pra ti ca men te a me ta de do que con -
su mi mos. 

Impõe-se, con se qüen te men te, que o Go ver no
Fe de ral de ter mi ne a am pli a ção das po lí ti cas que ob -
je ti vam pres ti gi ar o pro du tor na ci o nal, en tre as qua is
des pon tam, na pri me i ra hora, a mul ti pli ca ção de in -
ves ti men tos no se tor e o es tí mu lo ao con su mo do mi -
lho, in clu si ve pelo seu apro ve i ta men to nas cam pa -
nhas de com ba te à fome, mis são para a qual fo ram
con vo ca dos to dos os bra si le i ros.

Era o que tí nha mos a di zer. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – 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 19 ho ras e
18 mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR MAGNO MALTA, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
15-5-2003, QUE SE REPUBLICA PARA
SANAR INCORREÇÕES.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – De acor do com o que es ta be le ce o Re gi men to
Inter no, os Lí de res têm o uso da pa la vra fran que a do,
as sim que o pe çam. 

Por tan to, con ce do a pa la vra ao Se na dor Mag no
Mal ta, como Lí der, por vin te mi nu tos, já que ter mi nou
a Ordem do Dia, para co mu ni ca ção de in te res se par -
ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, b, do Re gi men -
to Inter no. Con tan do com a co la bo ra ção de s. Exª,
uma vez que já são de zo i to ho ras e vin te mi nu tos. Há
pou cos mi nu tos de ses são e ain da de ve mos ou vir os
no bres Se na do res João Ca pi be ri be, Ney Su as su na e
Pe dro Si mon, en tre ou tros que ain da pre ten dem usar
da pa la vra.
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Tem V. Exª a pa la vra.
O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Como

Lí der.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Essa par te de 
ter que fi car em pé eu não sa bia; mais al guns me ses e 
apren do.

Mes mo que me em pol gue, se rei bre ve, pois pre -
ci so pe gar o avião. Com res pe i to ao Se na dor João
Ca pi be ri be, gos ta ria de di zer ao Pro cu ra dor Fe de ral
de seu Esta do – que veio a pú bli co de ne grir a CPI do
Nar co trá fi co, di zen do que em seu Esta do não há trá fi -
co de dro gas – que há, sim, trá fi co. Não sei qual o in -
te res se em atin gir uma CPI que pres tou ao País um
dos mais dig nos ser vi ços de ma pe a men to da cri mi na -
li da de. E que ro di zer que o ex-Go ver na dor João Ca pi -
be ri be, hoje Se na dor, con tri bu iu mu i to para que o
Esta do ti ves se esse ma pe a men to; e pa gou um pre ço
alto, mas teve na CPI do Nar co trá fi co uma par ce i ra.

E que ro di zer ao Pro cu ra dor que suas de cla ra -
ções fa zem mu i to mal à sa ú de da Na ção e da so ci e -
da de. Se al guém as gra vou, eu gos ta ria de tê-las, já
que esse não é o pa pel de um Pro cu ra dor. O pa pel de
um Pro cu ra dor é lu tar pe los in te res ses do co le ti vo.

Nes ta hora, Sr. Pre si den te, mi nha fala é con cer -
nen te à vi o lên cia que cam pe ia no nos so País, mais
uma vez. 

Ontem, fui a um even to das agên ci as de vi a gem
do Bra sil, res pon sá ve is pela mo vi men ta ção tu rís ti ca
do nos so País, a qual, aliás, vai mu i to mal, e tive a in -
for ma ção de que a Argen ti na, vi ven do a sua gran de
cri se – com pa ne la ços nas ruas, nas pra ças pú bli cas,
com ban cos fe cha dos –, cres ceu 15% no tu ris mo. Só
Bu e nos Ai res re ce beu mais tu ris tas do que o Bra sil.

Na mo vi men ta ção de on tem, ha via boas pers -
pec ti vas para o tu ris mo, até por que pre ci sou um ope -
rá rio se tor nar Pre si den te da Re pú bli ca para ter a
sen si bi li da de de en ten der que o Bra sil já pre ci sa va de 
um Mi nis té rio do Tu ris mo. As nos sas pra i as, as nos -
sas ri que zas cul tu ra is e ge o grá fi cas, a nos sa his tó ria,
os nos sos ma res, as nos sas mon ta nhas, as nos sas
ca ta ra tas, as nos sas que das d’água, o nos so lin do in -
te ri or. É mu i to tris te sa ber que, do pon to de vis ta tu rís -
ti co, o Bra sil é o se gre do mais bem guar da do do mun -
do, e o meu Esta do, o Espí ri to San to, é o se gre do
mais bem guar da do do Bra sil.

Dis cu ti ram mu i tos as sun tos: tra tar bem o tu ris ta, 
in ves tir no tu ris mo, ge ran do mi lha res de em pre gos.
Que co i sa boa! Até por que en ten do que o tu ris mo de -
ve ria ser a ma i or in dús tria des te País. E é pro pó si to
do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, quan do co lo -
cou na que la Pas ta um ho mem com pe ten te, des cen te, 
meu ami go, Wal fri do Ma res Guia, ge rar em pre go,

hon ra, dig ni da de e fa zer do tu ris mo a ma i or in dús tria
do País. Fa la ram tan ta co i sa, mas se es que ce ram de
di zer que o tu ris mo só vai cres cer no País quan do
aca bar mos com a vi o lên cia.

Lem bro-me de que, em 1987, es tu dei na Uni ver -
si da de He bra i ca de Je ru sa lém, ga nhei uma bol sa, e
lou ca men te saí do Bra sil com US$40 no bol so. Todo
do min go, eu can ta va em fren te ao tú mu lo de Je sus,
por que lá o pes so al joga mo e da nos pés de quem
can ta na rua, e eu re co lhia as mo e das para po der co -
mer du ran te a se ma na. 

Todo mun do que via o bra si le i ro fa la va: fu te bol,
Pelé, Ro má rio e sam ba. Hoje, sam ba, fu te bol e bala.
Com a vi o lên cia que te mos no País, o tu ris mo não
tem fu tu ro. Esta mos es tam pa dos nos me lho res e ma i -
o res jor na is do mun do e nas re vis tas como um país
ex tre ma men te vi o len to. O Esta do de Di re i to foi so bre -
pu ja do, hu mi lha do pelo es ta do cri mi no so, e não to -
ma mos ne nhu ma me di da con cre ta com re la ção a
isso.

Vol to a di zer, Sr. Pre si den te, que for ma li zei uma
pro pos ta ao Mi nis tro Tho maz Bas tos, esse ho mem
res pe i tá vel, esse ad vo ga do por quem te nho a ma i or
ad mi ra ção e o ma i or ca ri nho pes so al. Não te mos
mais de 60 in di ví du os pe ri go sos nes te País, que es -
tão ma pe a dos, e a gran de ma i o ria pre sa, co man dan -
do esse bon de da vi o lên cia con tra a in te gri da de fí si ca
do povo bra si le i ro, da nos sa so ci e da de. O Rio de Ja -
ne i ro vive seu gran de so fri men to, sua an gús tia, e tam -
bém São Pa u lo. 

Ora, eu dis se ao Mi nis tro: a Pa pu da, o pre sí dio
de Bra sí lia, tem seis ce las de se gu ran ça má xi ma.
Aliás, Sr. Pre si den te, es ti ve na Itá lia, e, quan do fa la -
mos que va mos cons tru ir pre sí di os de se gu ran ça má -
xi ma, eles riem de nós. Per gun ta ram-me se exis te al -
gum pre sí dio que não seja de se gu ran ça má xi ma.
Por que os nos sos não são. 

Exis tem al gu mas ce las de se gu ran ça má xi ma
no in te ri or de São Pa u lo e tam bém no Acre. Di vi -
dem-se os mar gi na is por es sas ce las de se gu ran ça
má xi ma, faz-se um mo ni to ra men to ele trô ni co. Eu dis -
se ao Mi nis tro: faça um ma pe a men to, se pa re os 300
me lho res ho mens da Po lí cia Fe de ral. E, por uma me -
di da pro vi só ria, o Pre si den te Lula cha ma 300 pes so -
as que fo ram para a apo sen ta do ria quan do o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que dis se que iria fa zer a re for -
ma da Pre vi dên cia e não fez. Tra ga-os para den tro e,
na mes ma me di da pro vi só ria, acres cen te 40% ao sa -
lá rio dos apo sen ta dos, que vi rão de vol ta à ati va para
igua lar ao sa lá rio dos que es tão na ati va, e do bre o
sa lá rio da que les que se rão 300 ho mens es pe ci a is de
guar da de pre sí dio. 
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Sr. Pre si den te, que ro re a fir mar que o pro ble ma
não é Fer nan di nho Be i ra-Mar – aliás, cada vi a gem sua
cus ta qua se R$300 mil –, o pro ble ma é o sal vo-con du -
to. Esses ho mens, se pa ra dos em ce las mo ni to ra das
de se gu ran ça, com a po lí cia fe de ral en tran do e sa in do
en ca pu za da to man do con ta de les, ga ran to-lhe que a
vi o lên cia será ime di a ta men te ar re fe ci da no País, por -
que o bon de per de rá a sua li ga ção. O pro ble ma é o sal -
vo-con du to, é quem está do lado de fora da cela; o pro -
ble ma é a guar da pe ni ten ciá ria, é a Po lí cia, a cor rup -
ção po li ci al. É com isso que te mos de tra tar. 

Não va mos ar re fe cer a vi o lên cia dan do di nhe i ro
aos Esta dos. O di nhe i ro é mu i to bem-vin do, mas não
va mos ar re fe cer a vi o lên cia, com pran do car ro e re vól -
ver 38 para a Po lí cia. Acho que es ta mos brin can do. 

Qu e ro di zer ao meu ami go Wal fri do Ma res Guia
que o seu gran de pe di do ao Pre si den te da Re pú bli ca,
a sua gran de luta, não é ar ru mar di nhe i ro para o tu ris -
mo, é bri gar para que te nha mos se gu ran ça no Bra sil,
por que sem se gu ran ça, o pou qui nho de tu ris mo que
tí nha mos aqui vai aca bar. Nin guém quer an dar no Rio 
de Ja ne i ro e em São Pa u lo, nin guém quer an dar pelo
nor des te do Bra sil com bala per di da cru zan do pelo
ou vi do, cor ren do ris co de não vol tar para sua casa.
Pre ci sa mos é de se gu ran ça. O ma i or in ves ti men to
des te País é na se gu ran ça. É dis so exa ta men te que
ne ces si ta mos.

Por isso, Sr. Pre si den te, for ma li zei essa pro pos -
ta, co lo quei-a no pa pel e a man dei para o nos so Mi -
nis tro da Jus ti ça. E es tou es pe ran do uma res pos ta,
as sim como toda a so ci e da de bra si le i ra.

Vo ta mos, ago ra, um pro je to em que o exa me cri -
mi no ló gi co foi apro va do, mas va mos tra ba lhar para
der ru bá-lo. Con ver sei com nos so Se na dor Pe dro Si -
mon, um dos ho mens mais res pe i ta dos des ta Na ção
– pa tri mô nio mo ral. S. Exª quer dis cu tir de per to essa
ques tão, por que en ten de, como eu, que o que pas sou 
na nos sa sub co mis são deve cair no ple ná rio da Co -
mis são, se não no ple ná rio des ta Casa. Por que, na
hora em que ba nir mos o exa me cri mi no ló gi co, es ta re -
mos co me ten do cri me con tra a so ci e da de, por que va -
mos co lo car mais de 16 mil pre si diá ri os na rua, para
con vi ver com a so ci e da de que paga im pos tos, com o
ci da dão de bem, que re co lhe seus im pos tos, que quer 
cri ar sua fa mí lia. E o Po der Pú bli co, para de so cu par
as ca de i as, para di mi nu ir a po pu la ção car ce rá ria, em
vez de cons tru ir pre sí di os de se gu ran ça má xi ma, o
que está fa zen do? Cri an do me ca nis mos numa lei que 
já é um mo sa i co ruim, para re sol ver pro ble mas de ca -
de ia, e a so ci e da de vai pa gar por isso. Qu an tos se rão
sol tos no seu Esta do, Sr. Pre si den te? Qu an tos se rão
man da dos para as ruas em São Pa u lo e no Rio de Ja -

ne i ro, nos pró xi mos ses sen ta dias, se essa lei for
apro va da? O se nhor que está me ven do em casa, es -
tu dan te de Di re i to, você que es tu da à no i te, que tra ba -
lha, que pega ôni bus, que vai ao pon to de ôni bus –
aliás, só pen sa di fe ren te dis so quem nun ca pe gou
ôni bus, quem nun ca foi ao pon to de ôni bus, pois
quem tem de an dar de ôni bus, quem tem de an dar à
no i te, quem tra ba lha, quem é as sa la ri a do não ra ci o ci -
na des sa for ma –, to dos vo cês vão con vi ver com 16
mi lhões de pre si diá ri os, co lo ca dos ime di a ta men te
nas ruas. Os ad vo ga dos des sa gen te es tão mor ren do
de rir! Isso pre ci sa cair na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. E se não cair lá, terá de cair aqui,
por que a so ci e da de bra si le i ra pre ci sa de se gu ran ça.

Estou en cer ran do, Sr. Pre si den te, com von ta de
de rir. Qu an to mais os ca ras en du re cem o jogo lá den -
tro, nós nos re u ni mos aqui para fa zer lei frou xa para
ofe re cer à so ci e da de.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

PARECER Nº 5, DE 2003 – CN

Da Co mis são Mis ta de Pla nos Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, so bre o
Avi so nº 6, de 2002-CN (nº 498/2002, na
ori gem), que “Enca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia da De ci são nº 212, de
2002-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e voto que a fun da -
men tam, re fe ren te ao Le van ta men to de
Au di to ria nas obras de ade qua ção de tre -
chos ro do viá ri os no Cor re dor Mer co -
sul/BR-386/RS – Tre cho La ge a do–Ca no -
as, com pre en den do a du pli ca ção com
res ta u ra ção da ro do via e cons tru ção de
obras de arte (PT 26.782.0233.5727.0013)
(TC nº 003.602/2001-0)”.

I – Re la tó rio

Tra ta o pre sen te pa re cer do Avi so nº 6, de
2002-CN (nº 498/2002, na ori gem), que “Enca mi nha
ao Con gres so Na ci o nal có pia da De ci são nº 212, de
2002-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re -
la tó rio e voto que a fun da men tam re fe ren te a Le van -
ta men to de Au di to ria nas obras de ade qua ção de tre -
chos ro do viá ri os no Cor re dor Mer co sul/BR 386/RS –
Tre cho La ge a do–Ca no as, com pre en den do a du pli ca -
ção com res ta u ra ção da ro do via e cons tru ção de
obras de arte (PT 26.782.0233.5727.0013) (TC nº
003.602/2001-0)”.

A obra ob je to do pre sen te avi so teve in dí ci os de
ir re gu la ri da des gra ves apon ta dos em fis ca li za ção re -
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Ata da 62ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 23 de maio de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislativa

Pre si dên cia da Sra. Serys Slhes sa ren ko, e dos Srs. Edi son Lo bão,
 Mo za ril do Ca val can ti, Ro me ro Jucá e Ro dolp ho Tou ri nho

(Ini cia-se a Ses são às 9 ho ras.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
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 os nos sos
tra ba lhos. 

So bre a mesa o Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 23, DE 2003 

(Nº 331/2003, 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)

Au to ri za a União a con ce der in de ni -
za ção a José Pe re i ra Fer re i ra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica a União au to ri za da a con ce der in de -

ni za ção de R$52.000,00 (cin qüen ta e dois mil re a is) a 
José Pe re i ra Fer re i ra, por ta dor da car te i ra de iden ti -
da de RG nº 4.895.783 e ins cri to no CPF sob o nº
779.604.242–68, por ha ver sido sub me ti do à con di -
ção aná lo ga à de es cra vo e ha ver so fri do le sões cor -
po ra is, na fa zen da de no mi na da Espí ri to San to, lo ca li -
za da no sul do Esta do do Pará, em se tem bro de 1989.

Pa rá gra fo úni co. O pa ga men to da in de ni za ção
pre vis ta no ca put exi me a União de efe tu ar qual quer
ou tro res sar ci men to ao be ne fi ciá rio.

Art. 2º A des pe sa de cor ren te do dis pos to nes ta
lei cor re rá à con ta de re cur sos alo ca dos ao Pro gra ma
de Tra ba lho Di re i tos Hu ma nos, Di re i to de To dos, da
Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.

Art. 3º A União será res sar ci da dos gas tos re sul -
tan tes da au to ri za ção con ti da no art. 1º des ta lei, uti li -

zan do–se, se ne ces sá rio, das ações ou pro ce di men -
tos ad mi nis tra ti vos ou ju di ci a is ca bí ve is, as se gu ra da
am pla de fe sa.

Art. 4º o dis pos to nes ta lei po de rá ser apli ca do a
ca sos aná lo gos, me di an te pré via ins ta u ra ção do pro -
ces so ou pro ce di men to ade qua do pe ran te a Co mis -
são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos – CIDH e
au to ri za ção le gis la ti va.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 331, DE 2003

Au to ri za a União a con ce der in de ni -
za ção a José Pe re i ra Fer re i ra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica a União au to ri za da a con ce der in de -

ni za ção de R$52.000,00 (cin qüen ta e dois mil re a is) a 
José Pe re i ra Fer re i ra, por ta dor da car te i ra de iden ti -
da de RG nº 4.895.783 e ins cri to no C.P.F. sob o nº
779.604.242-68, por ha ver sido sub me ti do à con di ção 
aná lo ga à de es cra vo e ha ver so fri do le sões cor po ra -
is, na Fa zen da de no mi na da Espí ri to San to, lo ca li za da 
no Sul do Esta do do Pará, em se tem bro de 1989.

Pa rá gra fo úni co. O pa ga men to da in de ni za ção
pre vis ta no ca put exi me a União de efe tu ar qual quer
ou tro res sar ci men to ao be ne fi ciá rio.

Art. 2º A des pe sa de cor ren te des ta lei cor re rá à
con ta de re cur sos alo ca dos ao Pro gra ma de Tra ba lho
Di re i tos Hu ma nos, Di re i to de To dos, da Se cre ta ria
Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos da Pre si dên cia da
Re pú bli ca.

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

MENSAGEM Nº 77, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 1º do art. 64 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, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos
do Se nhor Se cre tá rio Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos, 
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o tex to do pro je to de lei que “Au to ri za a União a con -
ce der in de ni za ção a José Pe re i ra Fer re i ra”.

Bra sí lia, 11 de mar ço de 2003. – Luis Iná cio
Lula da Sil va.

EM Nº 4

Em de 10 de mar ço de 2003

Do Se nhor Se cre tá rio Espe ci al
dos Di re i tos Hu ma nos

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Como é do co nhe ci men to de Vos sa Exce lên cia,

o Bra sil ade riu em 25 de se tem bro de 1992 à Con ven -
ção Ame ri ca na so bre Di re i tos Hu ma nos, tam bém de -
no mi na da Pac to de São José da Cos ta Rica, ado ta da
por con fe rên cia es pe ci a li za da in te ra me ri ca na so bre
di re i tos hu ma nos em 21 de no vem bro de 1969, e pro -
mul ga da no Bra sil pelo De cre to nº 678 de 6 de no -
vem bro de 1992. Ao ra ti fi car a Con ven ção Ame ri ca na, 
o Esta do bra si le i ro as su miu obri ga ções ju rí di cas no
pla no in ter na ci o nal quan to à ob ser vân cia dos di re i tos
hu ma nos con sa gra dos na que le ins tru men to em todo
o ter ri tó rio na ci o nal. As nor mas do sis te ma in te ra me -
ri ca no de pro mo ção e pro te ção dos di re i tos hu ma nos
pas sa ram, as sim, a ter ca rá ter sub si diá rio e com ple -
men tar em re la ção ao or de na men to ju rí di co in ter no,
pro por ci o nan do aos ci da dãos bra si le i ros um mar co
ju rí di co adi ci o nal para a de fe sa de seus di re i tos hu -
ma nos e li ber da des fun da men ta is.

Qu an do da ra ti fi ca ção da Con ven ção, em 1992,
o Esta do bra si le i ro op ta ra por não fa zer a de cla ra ção
de re co nhe ci men to da ju ris di ção com pul só ria da Cor -
te Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos pre vis ta no
Arti go 62 (1) da Con ven ção. O re co nhe ci men to pelo
Bra sil da com pe tên cia con ten ci o sa da Cor te ocor reu
em 10 de de zem bro de 1998, e a pro mul ga ção do De -
cre to nº 4.463, de 8 de no vem bro de 2002, pre en che -
ram essa la cu na, abrin do a pers pec ti va de que os ca -
sos de vi o la ções de di re i tos hu ma nos cuja tra mi ta ção
te nha sido ini ci a da após aque la data atin jam o ór gão
ju di ci al do sis te ma in te ra me ri ca no. Com pe te à Cor te
de ter mi nar a res pon sa bi li da de in ter na ci o nal do Esta -
do bra si le i ro por vi o la ções ocor ri das em seu ter ri tó rio
e pro la tar sen ten ças que, se gun do o Arti go 67 da
Con ven ção, são de fi ni ti vas e ina pe lá ve is.

Ao lon go dos anos, o Esta do bra si le i ro tem apro -
fun da do seu re la ci o na men to com a Co mis são Inte ra -
me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos (CIDH), ór gão prin ci -
pal da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos es ta be -
le ci do em 1959 e que tem ju ris di ção so bre to dos os
Esta dos Mem bros da OEA, in de pen den te men te de
ha ve rem ou não ra ti fi ca do a Con ven ção Ame ri ca na.
Res pon den do afir ma ti va men te a pro po si ções da
CIDH, o Go ver no Fe de ral es ta be le ceu, no ano de

2000, ne go ci a ção com pe ti ci o ná ri os e au to ri da des fe -
de ra is e es ta du a is, vi san do à ce le bra ção de acor do
de so lu ção amis to sa re fe ren te ao caso José Pe re i ra.
Os en ten di men tos da so lu ção amis to sa em cur so
pres su põem pa ga men to de in de ni za ção à ví ti ma das
vi o la ções so fri das.

O ci da dão bra si le i ro José Pe re i ra Fer re i ra ti nha
17 anos de ida de, quan do, em se tem bro de 1989, foi
re ti do con tra sua von ta de e for ça do a tra ba lhar sem
re mu ne ra ção e em con di ções de su ma nas na Fa zen -
da Espí ri to San to, lo ca li za da no sul do Esta do do
Pará. Ao ten tar es ca par da fa zen da, José Pe re i ra foi
al ve ja do por dis pa ros de arma de fogo pra ti ca dos por
fun ci o ná ri os da mes ma, ten do so fri do le sões per ma -
nen tes em seu olho di re i to.

A cla re za da si tu a ção ju rí di co-ma te ri al do caso
José Pe re i ra, a gra vi da de des se cri me – prá ti ca de
tra ba lho es cra vo e ten ta ti va de ho mi cí dio – cuja re -
pres são é de res pon sa bi li da de das au to ri da des fe de -
ra is, e a pos si bi li da de de pu bli ca ção de re la tó rio fi nal
da CIDH re co men dan do ao Esta do bra si le i ro a ado -
ção de me di das vi san do a im pe dir vi o la ções aos dis -
po si ti vos da Con ven ção Ame ri ca na so bre Di re i tos
Hu ma nos re co men dam es pe ci al es for ço de re pa ra -
ção.

A ini ci a ti va de pa ga men to de in de ni za ção ora su -
ge ri da se co a du na com o com pro mis so do Esta do bra -
si le i ro de es tre i tar a co o pe ra ção com os ór gãos de su -
per vi são do cum pri men to das obri ga ções de cor ren tes
da ade são do Bra sil aos tra ta dos in ter na ci o na is de di -
re i tos hu ma nos, bem como de com ba ter e er ra di car a
prá ti ca do tra ba lho es cra vo no ter ri tó rio na ci o nal.

A in de ni za ção, ob je to do pre sen te pro je to de lei,
é de cor ren te da res pon sa bi li da de as su mi da pela
União em tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos hu ma -
nos e ne go ci a da no âm bi to do pro ce di men to de so lu -
ções amis to sas da Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re -
i tos Hu ma nos.

Escla re ço que a des pe sa de cor ren te do pa ga -
men to da in de ni za ção re co men da da cor re rá à con ta
do Pro gra ma de Tra ba lho 0154 – Di re i tos Hu ma nos,
Di re i tos de To dos, do ta do na Se cre ta ria Espe ci al de
Di re i tos Hu ma nos.

Ten do em vis ta a gra vi da de do fato que se pre -
ten de re pa rar, os da nos ca u sa dos à vida e à in te gri -
da de fí si ca de José Pe re i ra, e os qua se qua tor ze anos 
pas sa dos da data do ocor ri do sem que a ví ti ma te nha
re ce bi do qual quer in de ni za ção, su ge ri ria tra mi ta ção
es pe ci al de ur gên cia ur gen tís si ma para o pre sen te
pro je to de lei.
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Com es sas con si de ra ções, sub me to o ane xo
pro je to de lei à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce -
lên cia.

Res pe i to sa men te, – Nil má rio Mi ran da, Se cre -
tá rio Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992

Pro mul ga a Con ven ção Ame ri ca na
so bre Di re i tos Hu ma nos (Pac to de São
José da Cos ta Rica), de 22 de no vem bro
de 1969.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca , no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i -
ção, e con si de ran do que a Con ven ção Ame ri ca na so -
bre Di re i tos Hu ma nos (Pac to de São José da Cos ta
Rica), ado ta da no âm bi to da Orga ni za ção dos Esta -
dos Ame ri ca nos, em São José da Cos ta Rica, em 22
de no vem bro de 1969, en trou em vi gor in ter na ci o nal
em 18 de ju lho de 1978, na for ma do se gun do pa rá -
gra fo de seu art. 74;

Con si de ran do que o Go ver no bra si le i ro de po si -
tou a car ta de ade são a essa con ven ção em 25 de se -
tem bro de 1992; Con si de ran do que a Con ven ção
Ame ri ca na so bre Di re i tos Hu ma nos (Pac to de São
José da Cos ta Rica) en trou em vi gor, para o Bra sil,
em 25 de se tem bro de 1992 , de con for mi da de com o
dis pos to no se gun do pa rá gra fo de seu art. 74;

De cre ta:
Art. 1º O A Con ven ção Ame ri ca na so bre Di re i tos 

Hu ma nos (Pac to de São José da Cos ta Rica), ce le -
bra da em São José da Cos ta Rica, em 22 de no vem -
bro de 1969, apen sa por có pia ao pre sen te de cre to,
de ve rá ser cum pri da tão in te i ra men te como nela se
con tém.

Art. 2º Ao de po si tar a car ta de ade são a esse
ato in ter na ci o nal, em 25 de se tem bro de 1992, o Go -
ver no bra si le i ro fez a se guin te de cla ra ção in ter pre ta ti -
va: “O Go ver no do Bra sil en ten de que os arts. 43 e 48, 
alí nea d, não in clu em o di re i to au to má ti co de vi si tas e
ins pe ções in loco da Co mis são Inte ra me ri ca na de
Di re i tos Hu ma nos, as qua is de pen de rão da anuên cia
ex pres sa do Esta do”.

Art. 3º O pre sen te de cre to en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 1992; 171º da Inde -
pen dên cia e 104º da Re pú bli ca. – ITAMAR FRANCO
– Fer nan do Hen ri que Car do so.

CONVENÇÃO AMERICANA,
SÔBRE DIREITOS HUMANOS 

PREÂMBULO

Os Esta dos ame ri ca nos sig na tá ri os da pre sen te 
Con ven ção,

Re a fir man do seu pro pó si to de con so li dar nes te
Con ti nen te, den tro do qua dro das ins ti tu i ções de mo -
crá ti cas, um re gi me de li ber da de pes so al e de jus ti ça
so ci al, fun da do no res pe i to dos di re i tos es sen ci a is do
ho mem;

Re co nhe cen do que os di re i tos es sen ci a is do
ho mem não de ri vam do fato de ser ele na ci o nal de de -
ter mi na do Esta do, mas sim do fato de ter como fun da -
men to os atri bu tos da pes soa hu ma na, ra zão por que
jus ti fi cam uma pro te ção in ter na ci o nal, de na tu re za
con ven ci o nal, co ad ju van te ou com ple men tar da que
ofe re ce o di re i to in ter no dos Esta dos ame ri ca nos;

Con si de ran do que es ses prin cí pi os fo ram con -
sa gra dos na Car ta da Orga ni za ção dos Esta dos
Ame ri ca nos, na De cla ra ção Ame ri ca na dos Di re i tos e 
De ve res do Ho mem e na De cla ra ção Uni ver sal dos
Di re i tos do Ho mem e que fo ram re a fir ma dos e de sen -
vol vi dos em ou tros ins tru men tos in ter na ci o na is, tan to
de âm bi to mun di al como re gi o nal;

Re i te ran do que, de acor do com a De cla ra ção Uni -
ver sal dos Di re i tos do Ho mem, só pode ser re a li za do o
ide al do ser hu ma no li vre, isen to do te mor e da mi sé ria,
se fo rem cri a das con di ções que per mi tam a cada pes -
soa go zar dos seus di re i tos eco nô mi cos, so ci a is e cul tu -
ra is, bem como dos seus di re i tos ci vis e po lí ti cos; e

Con si de ran do que a Ter ce i ra Con fe rân cia Inte -
ra me ri ca na Extra or di ná ria (Bu e nos Ai res, 1967) apro -
vou a in cor po ra ção pró pria Car ta da Orga ni za ção de
nor mas mais am plas so bre di re i tos eco nô mi cos, so ci -
a is e edu ca ci o na is e re sol veu que uma con ven ção in -
te ra me ri ca na so bre di re i tos hu ma nos de ter mi nas se a 
es tru tu ra, com pe tên cia e pro ces so dos ór gãos en car -
re ga dos des sa ma té ria,

Con vi e ram no se guin te:

PARTE I
De ve res dos Esta dos e Di re i tos Pro te gi dos

CAPÍTULO I
Enu me ra ção de De ve res

ARTIGO 1
Obri ga ção de Res pe i tar os Di re i tos

1. Os Esta dos Par tes nes ta Con ven ção com pro -
me tem-se a res pe i tar os di re i tos e li ber da des nela re -
co nhe ci dos e a ga ran tir seu li vre e ple no exer cí cio a
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toda pes soa que es te ja su je i ta à sua ju ris di ção, sem
dis cri mi na ção al gu ma por mo ti vo de raça, cor, sexo,
idi o ma, re li gião, opi niões po lí ti cas ou de qual quer ou tra 
na tu re za, ori gem na ci o nal ou so ci al, po si ção eco nô mi -
ca, nas ci men to ou qual quer ou tra con di ção so ci al.

2. Para os efe i tos des ta Con ven ção, pes soa e
todo ser hu ma no.

ARTIGO 2
De ver de Ado tar Dis po si ções de Di re i to In ter no

Se o exer cí cio dos di re i tos e li ber da des men ci o -
na dos no art. 1 ain da não es ti ver ga ran ti do por dis po -
si ções le gis la ti vas ou de ou tra na tu re za, os Esta dos
Par tes com pro me tem-se a ado tar, de acor do com as
suas nor mas cons ti tu ci o na is e com as dis po si ções
des ta Con ven ção, as me di das le gis la ti vas ou de ou tra 
na tu re za que fo rem ne ces sá ri as para tor nar efe ti vos
tais di re i tos e li ber da des.

CAPÍTULO II 
Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos

ARTIGO 3
Di re i to ao Re co nhe ci men to
da Per so na li da de Ju rí di ca

Toda pes soa tem di re i to ao re co nhe ci men to de
sua per so na li da de ju rí di ca.

ARTIGO 4
Di re i to à Vida

1. Toda pes soa tem o di re i to de que se res pe i te
sua vida. Esse di re i to deve ser pro te gi do pela lei e, em 
ge ral, des de o mo men to da con cep ção. Nin guém
pode ser pri va do da vida ar bi tra ri a men te.

2. Nos pa í ses que não hou ve rem abo li do a pena 
de mor te, esta só pode ser im pos ta pe los de li tos mais
gra ves, em cum pri men to de sen ten ça fi nal de tri bu nal
com pe ten te e em con for mi da de com lei que es ta be le -
ça tal pena, pro mul ga da an tes de ha ver o de li to sido
co me ti do. Tam pou co se es ten de rá sua apli ca ção a
de li tos aos qua is não se apli que atu al men te.

3. Não se pode res ta be le cer a pena de mor te
nos Esta dos que a ha jam abo li do.

4. Em ne nhum caso pode a pena de mor te ser
apli ca da por de li tos po lí ti cos, nem por de li tos co muns
co ne xos com de li tos po lí ti cos.

5. Não se deve im por a pena de mor te a pes soa
que, no mo men to da per pe tra ção do de li to, for me nor
de de zo i to anos, ou ma i or de se ten ta, nem apli cá-la a
mu lher em es ta do de gra vi dez.

6. Toda pes soa con de na da à mor te tem di re i to a
so li ci tar anis tia, in dul to ou co mu ta ção da pena, os

qua is po dem ser con ce di dos em to dos os ca sos. Não
se pode exe cu tar a pena de mor te en quan to o pe di do
es ti ver pen den te de de ci são ante a au to ri da de com -
pe ten te.

ARTIGO 5
Di re i to à Inte gri da de Pes so al

1. Toda pes soa tem o di re i to de que se res pe i te
sua in te gri da de fí si ca, psí qui ca e mo ral.

2. Nin guém deve ser sub me ti do a tor tu ras, nem
a pe nas ou tra tos cru e is, de su ma nos ou de gra dan tes.
Toda pes soa pri va da da li ber da de deve ser tra ta da
com o res pe i to de vi do dig ni da de ine ren te ao ser hu -
ma no.

3. A pena não pode pas sar da pes soa do de lin -
qüen te.

4. Os pro ces sa dos de vem fi car se pa ra dos dos
con de na dos, sal vo em cir cuns tân ci as ex cep ci o na is, e 
ser sub me ti dos a tra ta men to ade qua do à sua con di -
ção de pes so as não con de na das.

5. Os me no res, quan do pu de rem ser pro ces sa -
dos, de vem ser se pa ra dos dos adul tos e con du zi dos
a tri bu nal es pe ci a li za do, com a ma i or ra pi dez pos sí -
vel, para seu tra ta men to.

6. As pe nas pri va ti vas da li ber da de de vem ter
por fi na li da de es sen ci al a re for ma e a re a dap ta ção
so ci al dos con de na dos.

ARTIGO 6
Pro i bi ção da Es cra vi dão e da Ser vi dão.

1. Nin guém pode ser sub me ti do a es cra vi dão ou 
a ser vi dão, e tan to es tas como o trá fi co de es cra vos e
o trá fi co de mu lhe res são pro i bi dos em to das as suas
for mas.

2. Nin guém deve ser cons tran gi do a exe cu tar
tra ba lho for ça do ou obri ga tó rio. Nos pa í ses em que se 
pres cre ve, para cer tos de li tos, pena pri va ti va da li ber -
da de acom pa nha da de tra ba lhos for ça dos, esta dis -
po si ção não pode ser in ter pre ta da no sen ti do de que
pro í be o cum pri men to da dita pena, im pos ta por juiz
ou tri bu nal com pe ten te. O tra ba lho for ça do não deve
afe tar a dig ni da de nem a ca pa ci da de fí si ca e in te lec -
tu al do re clu so.

3. Não cons ti tu em tra ba lhos for ça dos ou obri ga -
tó ri os para os efe i tos des te ar ti go:

a) os tra ba lhos ou ser vi ços nor mal -
men te exi gi dos de pes soa re clu sa em cum -
pri men to de sen ten ça ou re so lu ção for mal
ex pe di da pela au to ri da de ju di ciá ria com pe -
ten te. Tais tra ba lhos ou ser vi ços de vem ser
exe cu ta dos sob a vi gi lân cia e con tro le das
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au to ri da des pú bli cas, e os in di ví du os que os 
exe cu ta rem não de vem ser pos tos a dis po si -
ção de par ti cu la res, com pa nhi as ou pes so -
as ju rí di cas de ca rá ter pri va do;

b) o ser vi ço mi li tar e, nos pa í ses onde
se ad mi te a isen ção por mo ti vos de cons -
ciên cia, o ser vi ço na ci o nal que a lei es ta be -
le cer em lu gar da que le;

c) o ser vi ço im pos to em ca sos de pe ri -
go ou ca la mi da de que ame a ce a exis tên cia
ou o bem-es tar da co mu ni da de; e

d) o tra ba lho ou ser vi ço que faça par te 
das obri ga ções cí vi cas nor ma is.

ARTIGO 7
Di re i to à Li ber da de Pes so al

1. Toda pes soa tem di re i to à li ber da de e à se gu -
ran ça pes so a is.

2. Nin guém pode ser pri va do de sua li ber da de fí -
si ca, sal vo pe las ca u sas e nas con di ções pre vi a men -
te fi xa das pe las cons ti tu i ções po lí ti cas dos Esta dos
Par tes ou pe las leis de acor do com elas pro mul ga das.

3. Nin guém pode ser sub me ti do a de ten ção ou
en car ce ra men to ar bi trá ri os.

4. Toda pes soa de ti da ou re ti da deve ser in for -
ma da das ra zões da sua de ten ção e no ti fi ca da, sem
de mo ra, da acu sa ção ou acu sa ções for mu la das con -
tra ela.

5. Toda pes soa de ti da ou re ti da deve ser con du -
zi da, sem de mo ra, a pre sen ça de um juiz ou ou tra au -
to ri da de au to ri za da pela lei a exer cer fun ções ju di ci a -
is e tem di re i to a ser jul ga da den tro de um pra zo ra -
zoá vel ou a ser pos ta em li ber da de, sem pre ju í zo de
que pros si ga o pro ces so. Sua li ber da de pode ser con -
di ci o na da a ga ran ti as que as se gu rem o seu com pa re -
ci men to em ju í zo. 

6. Toda pes soa pri va da da li ber da de tem di re i to a
re cor rer a um juiz ou tri bu nal com pe ten te, a fim de que
este de ci da, sem de mo ra, so bre a le ga li da de de sua
pri são ou de ten ção e or de ne sua sol tu ra se a pri são ou 
a de ten ção fo rem ile ga is. Nos Esta dos Par tes cu jas
leis pre vê em que toda pes soa que se vir ame a ça da
de ser pri va da de sua li ber da de tem di re i to a re cor rer
a um juiz ou tri bu nal com pe ten te a fim de que este de -
ci da so bre a le ga li da de de tal ame a ça, tal re cur so não
pode ser res trin gi do nem abo li do. O re cur so pode ser
in ter pos to pela pró pria pes soa ou por ou tra pes soa.

7. Nin guém deve ser de ti do por dí vi das. Este
prin cí pio não li mi ta os man da dos de au to ri da de ju di -
ciá ria com pe ten te ex pe di dos em vir tu de de ina dim -
ple men to de obri ga ção ali men tar.

ARTIGO 8
Ga ran ti as Ju di ci a is

1. Toda pes soa tem di re i to a ser ou vi da, com as
de vi das ga ran ti as e den tro de um pra zo ra zoá vel, por
um juiz ou tri bu nal com pe ten te, in de pen den te e im -
par ci al, es ta be le ci do an te ri or men te por lei, na apu ra -
ção de qual quer acu sa ção pe nal for mu la da con tra
ela, ou para que se de ter mi nem seus di re i tos ou obri -
ga ções de na tu re za ci vil, tra ba lhis ta, fis cal ou de qual -
quer ou tra na tu re za.

2. Toda pes soa acu sa da de de li to tem di re i to a
que se pre su ma sua ino cên cia en quan to não se com -
pro ve le gal men te sua cul pa. Du ran te o pro ces so, toda 
pes soa tem di re i to, em ple na igual da de, as se guin tes
ga ran ti as mí ni mas:

a) di re i to do acu sa do de ser as sis ti do
gra tu i ta men te por tra du tor ou in tér pre te, se
não com pre en der ou não fa lar o idi o ma do
ju í zo ou tri bu nal;

b) co mu ni ca ção pré via e por me no ri za -
da ao acu sa do da acu sa ção for mu la da;

c) con ces são ao acu sa do do tem po e
dos me i os ade qua dos para a pre pa ra ção de 
sua de fe sa;

d) di re i to do acu sa do de de fen der-se
pes so al men te ou de ser as sis ti do por um
de fen sor de sua es co lha e de co mu ni -
car-se, li vre men te e em par ti cu lar, com seu
de fen sor;

e) di re i to ir re nun ciá vel de ser as sis ti do
por um de fen sor pro por ci o na do pelo Esta do, 
re mu ne ra do ou não, se gun do a le gis la ção
in ter na, se o acu sa do não se de fen der êle
pró prio nem no me ar de fen sor den tro do pra -
zo es ta be le ci do pela lei;

f) di re i to da de fe sa de in qui rir as tes te -
mu nhas pre sen tes no tri bu nal e de ob ter o
com pa re ci men to, como tes te mu nhas ou pe -
ri tos, de ou tras pes so as que pos sam lan çar
luz so bre os fa tos;

g) di re i to de não ser obri ga do a de por
con tra si mes ma, nem a de cla rar-se cul pa -
da; e

h) di re i to de re cor rer da sen ten ça para
juiz ou tri bu nal su pe ri or.

3. A con fis são do acu sa do só é vá li da se fe i ta
sem co a ção de ne nhu ma na tu re za.
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4. O acu sa do ab sol vi do por sen ten ça pas sa da
em jul ga do não po de rá ser sub me ti do a novo pro ces -
so pe los mes mos fa tos.

5. O pro ces so pe nal deve ser pú bli co, sal vo no
que for ne ces sá rio para pre ser var   os in te res ses da
jus ti ça.

ARTIGO 9
Prin cí pio da Le ga li da de e da Re tro a ti vi da de 

Nin guém pode ser con de na do por ações ou
omis sões que, no mo men to em que to rem co me ti das, 
não se jam de li tu o sas, de acor do com o di re i to apli cá -
vel. Tam pou co se pode im por pena mais gra ve que a
apli cá vel no mo men to da per pe tra ção do de li to. Se
de po is da per pe tra ção do de li to a lei dis pu ser a im po -
si ção de pena mais leve, o de lin quen te será por isso
be ne fi ci a do.

ARTIGO 10
Di re i to a In de ni za ção

Toda pes soa tem di re i to de ser in de ni za da con -
for me a lei, no caso de ha ver sido con de na da em sen -
ten ça pas sa da em jul ga do, por erro ju di ciá rio.

ARTIGO 11
Pro te ção da Hon ra e da Dig ni da de

1. Toda pes soa tem di re i to ao res pe i to de sua
hon ra e ao re co nhe ci men to de sua dig ni da de.

2. Nin guém pode ser ob je to de in ge rên ci as ar bi -
trá ri as ou abu si vas em sua vida pri va da, na de sua fa -
mí lia, em seu do mi cí lio ou em sua cor res pon dên cia,
nem de ofen sas ile ga is a sua hon ra ou re pu ta ção.

3. Toda pes soa tem di re i to à pro te ção da lei con -
tra tais in ge rên ci as ou tais ofen sas.

ARTIGO 12
Li ber da de de Cons ciên cia e de Re li gião

1. Toda pes soa tem di re i to li ber da de de cons -
ciên cia e de re li gião. Esse di re i to im pli ca a li ber da de
de con ser var sua re li gião ou suas cren ças, ou de mu -
dar de re li gião ou de cren ças, bem como a li ber da de
de pro fes sar e di vul gar sua re li gião ou suas cren ças,
in di vi du al ou co le ti va men te, tan to em pú bli co como
em pri va do.

2. Nin guém pode ser ob je to de me di das res tri ti -
vas que pos sam li mi tar sua li ber da de de con ser var
sua re li gião ou suas cren ças, ou de mu dar de re li gião
ou de cren ças.

3. A li ber da de de ma ni fes tar a pró pria re li gião e
as pró pri as cren ças está su je i ta uni ca men te às li mi ta -
ções pres cri tas pela lei e que se jam ne ces sá ri as pa ra

pro te ger a se gu ran ça, a or dem, a sa ú de ou a mo ral
pú bli cas ou os di re i tos ou li ber da des das de ma is pes -
so as.

4. Os pais, e quan do for o caso os tu to res, têm
di re i to a que seus fi lhos ou pu pi los re ce bam a edu ca -
ção re li gi o sa e mo ral que es te ja acor de com suas pró -
pri as con vic ções.

ARTIGO 13
Li ber da de de Pen sa men to e de Expres são

1. Toda pes soa tem di re i to li ber da de de pen sa -
men to e de ex pres são. Esse di re i to com pre en de a li -
ber da de de bus car, re ce ber e di fun dir in for ma ções e
idéi as de toda na tu re za, sem con si de ra ção de fron te i -
ras, ver bal men te ou por es cri to, ou em for ma im pres -
sa ou ar tís ti ca, ou por qual quer ou tro pro ces so de sua 
es co lha.

2. O exer cí cio do di re i to pre vis to no in ci so pre ce -
den te não pode es tar su je i to a cen su ra pré via, mas a
res pon sa bi li da des ul te ri o res, que de vem ser ex pres -
sa men te fi xa das pela lei e ser ne ces sá ri as para as se -
gu rar:

a) o res pe i to aos di re i tos ou a re pu ta -
ção das de ma is pes so as; ou

b) a pro te ção da se gu ran ça na ci o nal,
da or dem pú bli ca, ou da sa ú de ou da mo ral
pú bli cas.

3. Não se pode res trin gir o di re i to de ex pres são 
por vias ou me i os in di re tos, tais como o abu so de
con tro les ofi ci a is ou par ti cu la res de pa pel de im -
pren sa, de fre qüên ci as ra di o e lé tri cas ou de equi pa -
men tos e apa re lhos usa dos na di fu são de in for ma -
ção, nem por qua is quer ou tros me i os des ti na dos a
obs tar a co mu ni ca ção e a cir cu la ção de idéi as e opi -
niões.

4. A lei pode sub me ter os es pe tá cu los pú bli cos a 
cen su ra pré via, com o ob je ti vo ex clu si vo de re gu lar o
aces so a eles, para pro te ção mo ral da in fân cia e da
ado les cên cia, sem pre ju í zo do dis pos to no in ci so 2.

5. A lei deve pro i bir toda pro pa gan da a fa vor da
guer ra, bem como toda apo lo gia ao ódio na ci o nal, ra -
ci al ou re li gi o so que cons ti tua in ci ta ção à dis cri mi na -
ção, hos ti li da de, ao cri me ou a vi o lên cia.

ARTIGO 14
Di re i to de Re ti fi ca ção ou Res pos ta

1. Toda pes soa atin gi da por in for ma ções ine xa -
tas ou ofen si vas emi ti das em seu pre ju í zo por me i os
de di fu são le gal men te re gu la men ta dos e que se di ri -
jam ao pú bli co em ge ral, tem di re i to a fa zer, pelo mes -
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mo ór gão de di fu são, sua re ti fi ca ção ou res pos ta, nas
con di ções que es ta be le ça a lei.

2. Em ne nhum caso a re ti fi ca ção ou a res pos ta
exi mi rão das ou tras res pon sa bi li da des le ga is em que
se hou ver in cor ri do.

3. Para a efe ti va pro te ção da hon ra e da re pu ta -
ção, toda pu bli ca ção ou em pre sa jor na lís ti ca, ci ne ma -
to grá fi ca, de rá dio ou te le vi são, deve ter uma pes soa
res pon sá vel que não seja pro te gi da por imu ni da des
nem goze de foro es pe ci al.

ARTIGO 15
Di re i to de Re u nião

É re co nhe ci do o di re i to de re u nião pa cí fi ca e
sem ar mas. O exer cí cio de tal di re i to só pode es tar su -
je i to as res tri ções pre vis tas pela lei e que se jam ne -
ces sá ri as, numa so ci e da de de mo crá ti ca, no in te res -
se da se gu ran ça na ci o nal, da se gu ran ça ou da or dem 
pú bli cas, ou para pro te ger a sa ú de ou a mo ral pú bli -
cas ou os di re i tos e li ber da des das de ma is pes so as.

ARTIGO 16
Li ber da de de As so ci a ção

1. To das as pes so as têm o di re i to de as so ci ar-se 
li vre men te com fins ide o ló gi cos, re li gi o sos, po lí ti cos,
eco nô mi cos, tra ba lhis tas, so ci a is, cul tu ra is, des por ti -
vos ou de qual quer ou tra na tu re za.

2. O exer cí cio de tal di re i to só pode es tar su je i to
às res tri ções pre vis tas pela lei que se jam ne ces sá ri -
as, numa so ci e da de de mo cró ti ca, no in te res se da se -
gu ran ça na ci o nal, da se gu ran ça ou da or dem pú bli -
cas, ou para pro te ger a sa ú de ou a mo ral pú bli cas ou
os di re i tos e li ber da des das de ma is pes so as.

3. O dis pos to nes te ar ti go não im pe de a im po si -
ção de res tri ções le ga is, e mes mo a pri va ção do exer -
cí cio do di re i to de as so ci a ção, aos mem bros das for -
ças ar ma das e da po lí cia.

ARTIGO 17
Pro te ção da Fa mí lia

1. A fa mí lia é o ele men to na tu ral e fun da men tal
da so ci e da de e deve ser pro te gi da pela so ci e da de e
pelo Esta do.

2. É re co nhe ci do o di re i to do ho mem e da mu -
lher de con tra í rem ca sa men to e de fun da rem uma fa -
mí lia, se ti ve rem a ida de e as con di ções para isso exi -
gi das pe las leis in ter nas, na me di da em que não afe -
tem es tas o prin cí pio da não dis cri mi na ção es ta be le -
ci do nes ta Con ven ção.

3. O ca sa men to não pode ser ce le bra do sem o
li vre e ple no con sen ti men to dos con tra en tes.

4. Os Esta dos Par tes de vem to mar me di das
apro pri a das no sen ti do de as se gu rar a igual da de de
di re i tos e a ade qua da equi va lên cia de res pon sa bi li da -
des dos côn ju ges quan to ao ca sa men to, du ran te o
ca sa men to e em caso de dis so lu ção do mes mo. Em
caso de dis so lu ção, se rão ado ta das dis po si ções que
as se gu rem a pro te ção ne ces sá ria aos fi lhos, com
base uni ca men te no in te res se e con ve niên cia dos
mes mos.

5. A lei deve re co nhe cer igua is di re i tos tan to aos
fi lhos nas ci dos fora do ca sa men to como aos nas ci dos 
den tro do ca sa men to.

ARTIGO 18
Di re i to ao Nome

Toda pes soa tem di re i to a um pre no me e aos
no mes de seus pais ou ao de um des tes. A lei deve re -
gu lar a for ma de as se gu rar a to dos esse di re i to, me di -
an te no mes fic tí ci os, se for ne ces sá rio.

ARTIGO 19
Di re i tos da Cri an ça

Toda cri an ça tem di re i to as me di das de pro te ção 
que a sua con di ção de me nor re quer por par te da sua
fa mí lia, da so ci e da de e do Esta do.

ARTIGO 20
Di re i to à Na ci o na li da de

1. Toda pes soa tem di re i to a uma na ci o na li da de.
2. Toda pes soa tem di re i to a na ci o na li da de do

Esta do em cujo ter ri tó rio hou ver nas ci do, se não ti ver
di re i to a ou tra.

3. A nin guém se deve pri var ar bi tra ri a men te de
sua na ci o na li da de nem do di re i to de mudá-la.

ARTIGO 21
Di re i to à Pro pri e da de Pri va da

1. Toda pes soa tem di re i to ao uso e gozo dos
seus bens. A lei pode su bor di nar esse uso e gozo ao
in te res se so ci al.

2. Ne nhu ma pes soa pode ser pri va da de seus
bens, sal vo me di an te o pa ga men to de in de ni za ção
jus ta, por mo ti vo de uti li da de pú bli ca ou de in te res se
so ci al e nos ca sos e na for ma es ta be le ci dos pela lei.

3. Tan to a usu ra como qual quer ou tra for ma de
ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem de vem ser re pri -
mi das pela lei.
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ARTIGO 22
Di re i to de Cir cu la ção e de Re si dên cia

1. Toda pes soa que se ache le gal men te no ter ri -
tó rio de um Esta do tem di re i to de cir cu lar nele e de
nele re si dir em con for mi da de com as dis po si ções le -
ga is.

2. Toda pes soa tem o di re i to de sair li vre men te
de qual quer país, in clu si ve do pró prio.

3. O exer cí cio dos di re i tos aci ma men ci o na dos
não pode ser res trin gi do se não em vir tu de de lei, na
me di da in dis pen sá vel, numa so ci e da de de mo crá ti ca,
para pre ve nir in fra ções pe na is ou para pro te ger a se -
gu ran ça na ci o nal, a se gu ran ça ou a or dem pú bli cas, a 
mo ral ou a sa ú de pú bli cas, ou os di re i tos e li ber da des
das de ma is pes so as.

4. O exer cí cio dos di re i tos re co nhe ci dos no in ci -
so 1 pode tam bém ser res trin gi do pela lei, em zo nas
de ter mi na das, por mo ti vo de in te res se pú bli co.

5. Nin guém pode ser ex pul sa do ter ri tó rio do
Esta do do qual for na ci o nal, nem ser pri va do do di re i -
to de nele en trar.

6. O es tran ge i ro que se ache le gal men te no ter -
ri tó rio de um Esta do Par te nes ta Con ven ção só po de -
rá dele ser ex pul so em cum pri men to de de ci são ado -
ta da de acor do com a lei.

7. Toda pes soa tem o di re i to de bus car e re ce ber 
asi lo em ter ri tó rio es tran ge i ro, em caso de per se gui -
ção por de li tos po lí ti cos ou co muns co ne xos com de li -
tos po lí ti cos e de acor do com a le gis la ção de cada
Esta do e com os con vê ni os in ter na ci o na is.

8. Em ne nhum caso o es tran ge i ro pode ser ex -
pul so ou en tre gue a ou tro país, seja ou não de ori -
gem, onde seu di re i to à vida ou li ber da de pes so al es -
te ja em ris co de vi o la ção por ca u sa da sua raça, na ci -
o na li da de, re li gião, con di ção so ci al ou de suas opi -
niões po lí ti cas.

9. É pro i bi da a ex pul são co le ti va de es tran ge i -
ros.

ARTIGO 23
Di re i tos Po lí ti cos

1. To dos os ci da dãos de vem go zar dos se guin -
tes di re i tos e opor tu ni da des:

a) de par ti ci par na di re ção dos as sun -
tos pú bli cos, di re ta men te ou por meio de re -
pre sen tan tes li vre men te ele i tos;

b) de vo tar e ser ele i tos em ele i ções
pe rió di cas au tên ti cas, re a li za das por su frá -
gio uni ver sal e igual e por voto se cre to que

ga ran ta a li vre ex pres são da von ta de dos
ele i to res; e

c) de ter aces so, em con di ções ge ra is
de igual da de, às fun ções pú bli cas de seu
país.

2. A lei pode re gu lar a exer cí cio dos di re i tos e
opor tu ni da des a que se re fe re o in ci so an te ri or, ex -
clu si va men te por mo ti vos de ida de, na ci o na li da de,
re si dên cia, idi o ma, ins tru ção, ca pa ci da de ci vil ou
men tal, ou con de na ção, por juiz com pe ten te, em
pro ces so pe nal.

ARTIGO 24
Igual da de Pe ran te a Lei

To das as pes so as são igua is pe ran te a lei. Por
con se guin te, têm di re i to, sem dis cri mi na ção, a igual
pro te ção da lei.

ARTIGO 25
Pro te ção Ju di ci al

1.Toda pes soa tem di re i to a um re cur so sim ples
e rá pi do ou a qual quer ou tro re cur so efe ti vo, pe ran te
os ju í zes ou tri bu na is com pe ten tes, que a pro te ja con -
tra atos que vi o lem seus di re i tos fun da men ta is re co -
nhe ci dos pela cons ti tu i ção, pela lei ou pela pre sen te
Con ven ção, mes mo quan do tal vi o la ção seja co me ti -
da por pes so as que es te jam atu an do no exer cí cio de
suas fun ções ofi ci a is.

2. Os Esta dos Par tes com pro me tem-se:

a) a as se gu rar que a au to ri da de com -
pe ten te pre vis ta pelo sis te ma le gal do Esta -
do de ci da so bre os di re i tos de toda pes soa
que in ter pu ser tal re cur so;

b) a de sen vol ver as pos si bi li da des de
re cur so ju di ci al; e

c) a as se gu rar o cum pri men to, pe las
au to ri da des com pe ten tes, de toda de ci são
em que se te nha con si de ra do pro ce den te o
re cur so.

CAPÍTULO III 
Di re i tos Eco nô mi cos, So ci a is e Cul tu ra is

Arti go 26. De sen vol vi men to pro gres si vo
Os Esta dos Par tes com pro me tem-se a ado tar

pro vi dên ci as, tan to no âm bi to in ter no como me di an te
co o pe ra ção in ter na ci o nal, es pe ci al men te eco nô mi ca
e téc ni ca, a fim de con se guir pro gres si va men te a ple -
na efe ti vi da de dos di re i tos que de cor rem das nor mas
eco nô mi cas, so ci a is e so bre edu ca ção, ciên cia e cul -
tu ra, cons tan tes da Car ta da Orga ni za ção dos Esta -
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dos Ame ri ca nos, re for ma da pelo Pro to co lo de Bu e -
nos Ai res, na me di da dos re cur sos dis po ní ve is, por
via le gis la ti va ou por ou tros me i os apro pri a dos.

CAPÍTULO IV
Sus pen são de Ga ran ti as,
Inter pre ta ção e Apli ca ção

Arti go 27. Sus pen são de ga ran ti as
1. Em caso de guer ra, de pe ri go pú bli co, ou de

ou tra emer gên cia que ame a ce a in de pen dên cia ou
se gu ran ça do Esta do Par te, este po de rá ado tar dis -
po si ções que, na me di da e pelo tem po es tri ta men te li -
mi ta dos às exi gên ci as da si tu a ção, sus pen dam as
obri ga ções con tra í das em vir tu de des ta Con ven ção,
des de que tais dis po si ções não se jam in com pa tí ve is
com as de ma is obri ga ções que lhe im põe o Di re i to
Inter na ci o nal e não en cer rem dis cri mi na ção al gu ma
fun da da em mo ti vos de raça, cor, sexo, idi o ma, re li -
gião ou ori gem so ci al.

2. A dis po si ção pre ce den te não au to ri za a sus -
pen são dos di re i tos de ter mi na dos nos se guin tes ar ti -
gos: 3 (Di re i to ao re co nhe ci men to da per so na li da de
ju rí di ca), 4 (Di re i to à vida), 5 (Di re i to à in te gri da de
pes so al), 6 (Pro i bi ção da es cra vi dão e ser vi dão), 9
(Prin cí pio da le ga li da de e da re tro a ti vi da de), 12 (Li -
ber da de de cons ciên cia e de re li gião), 17 (Pro te ção
da fa mí lia), 18 (Di re i to ao nome), 19 (Di re i tos da cri -
an ça), 20 (Di re i to na ci o na li da de) e 23 (Di re i tos po lí ti -
cos), nem das ga ran ti as in dis pen sá ve is para a pro te -
ção de tais di re i tos.

3. Todo Esta do Par te que fi zer uso do di re i to de
sus pen são de ve ra in for mar ime di a ta men te os ou tros 
Esta dos Par tes na pre sen te Con ven ção, por in ter -
mé dio do Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, das dis po si ções cuja apli ca -
ção haja sus pen di do, dos mo ti vos de ter mi nan tes da
sus pen são e da data em que haja dado por ter mi na -
da tal sus pen são.

ARTIGO 28
Cláu su la Fe de ral

1. Qu an do se tra tar de um Esta do Par te cons ti -
tu í do como Esta do fe de ral, o go ver no na ci o nal do
alu di do Esta do Par te cum pri rá to das as dis po si -
ções da pre sen te Con ven ção, re la ci o na das com as
ma té ri as so bre as qua is exer ce com pe tên cia le gis -
la ti va e ju di ci al.

2. No to can te às dis po si ções re la ti vas às ma té ri -
as que cor res pon dem à com pe tên cia das en ti da des
com po nen tes da fe de ra ção, o go ver no na ci o nal deve

to mar ime di a ta men te as me di das per ti nen tes, em
con for mi da de com sua cons ti tu i ção e suas leis, a fim
de que as au to ri da des com pe ten tes das re fe ri das en -
ti da des pos sam ado tar as dis po si ções ca bí ve is para o 
cum pri men to des ta Con ven ção.

3. Qu an do dois ou mais Esta dos Par tes de ci di -
rem cons ti tu ir en tre eles uma fe de ra ção ou ou tro tipo
de as so ci a ção, di li gen ci a rão no sen ti do de que o pac -
to co mu ni tá rio res pec ti vo con te nha as dis po si ções
ne ces sá ri as para que con ti nu em sen do efe ti vas no
novo Esta do as sim or ga ni za do as nor mas da pre sen -
te Con ven ção.

ARTIGO 29
Nor mas de In ter pre ta ção

Ne nhu ma dis po si ção des ta Con ven ção pode
ser in ter pre ta da no sen ti do de:

a) per mi tir a qual quer dos Esta dos
Par tes, gru po ou pes soa, su pri mir o gozo e
exer cí cio dos di re i tos e li ber da des re co nhe -
ci dos na Con ven ção ou li mi tá-los em ma i or
me di da do que a nela pre vis ta; 

b) li mi tar o gozo e exer cí cio de qual -
quer di re i to ou li ber da de que pos sam ser re -
co nhe ci dos de acor do com as leis de qual -
quer dos Esta dos Par tes ou de acor do com
ou tra con ven ção em que seja par te um dos
re fe ri dos Esta dos;

c) ex clu ir ou tros di re i tos e ga ran ti as
que são ine ren tes ao ser hu ma no ou que
de cor rem da for ma de mo crá ti ca re pre sen ta -
ti va de go ver no; e

d) ex clu ir ou li mi tar o efe i to que pos -
sam pro du zir a De cla ra ção Ame ri ca na dos
Di re i tos e De ve res do Ho mem e ou tros atos
in ter na ci o na is da mes ma na tu re za.

ARTIGO 30
Alcan ce das Res tri ções

As res tri ções per mi ti das, de acor do com esta
Con ven ção, ao gozo e exer cí cio dos di re i tos e li ber da -
des nela re co nhe ci dos, não po dem ser apli ca das se -
não de acor do com leis que fo rem pro mul ga das por
mo ti vo de in te res se ge ral e com o pro pó si to para o
qual hou ve rem sido es ta be le ci das.

ARTIGO 31
Re co nhe ci men to de Ou tros Di re i tos

Po de rão ser in clu í dos no re gi me de pro te ção
des ta Con ven ção ou tros di re i tos e li ber da des que fo -
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rem re co nhe ci dos de acor do com os pro ces sos es ta -
be le ci dos nos ar ti gos 69 e 70.

CAPITULO V
De ve res das Pes so as

ARTIGO 32
Cor re la ção en tre De ve res e Di re i tos

1. Toda pes soa tem de ve res para com a fa mí lia,
a co mu ni da de e a hu ma ni da de.

2. Os di re i tos de cada pes soa são li mi ta dos pe -
los di re i tos dos de ma is, pela se gu ran ça de to dos e
pe las jus tas exi gên ci as do bem co mum, numa so ci e -
da de de mo crá ti ca.

PARTE II
Me i os da Pro te ção

CAPITULO VI 
Órgãos Com pe ten tes

ARTI GO 33

São com pe ten tes para co nhe cer dos as sun tos
re la ci o na dos com o cum pri men to dos com pro mis sos
as su mi dos pe los Esta dos Par tes nes ta Con ven ção:’

a) a Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re -
i tos Hu ma nos, do ra van te de no mi na da a Co -
mis são; e

b) a Cor te Inte ra me ri ca na de Di re i tos
Hu ma nos, do ra van te de no mi na da a Cor te.

CAPITULO VII
Co mis são Inte ra me ri ca na de Di ret tos Hu ma nos

SEÇÃO 1
Orga ni za ção

ARTI GO 34

A Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma -
nos com por-se-á de sete mem bros, que de ve rão ser
pes so as de alta au to ri da de mo ral e de re co nhe ci do
sa ber em ma té ria de di re i tos hu ma nos.

ARTI GO 35

A Co mis são re pre sen ta to dos os Mem bros da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos.

ARTI GO 36

1. Os mem bros da Co mis são se rão ele i tos a tí -
tu lo pes so al, pela Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção,
de uma lis ta de can di da tos pro pos tos pe los go ver nos
dos Esta dos Mem bros.

2. Cada um dos re fe ri dos go ver nos pode pro por
até três can di da tos, na ci o na is do Esta do que os pro pu -
ser ou de qual quer ou tro Esta do Mem bro da Orga ni za -
ção dos Esta dos Ame ri ca nos. Qu an do for pro pos ta
uma lis ta de três can di da tos, pelo me nos um de les de -
ve rá ser na ci o nal de Esta do di fe ren te do pro po nen te.

ARTI GO 37

1. Os mem bros da Co mis são se rão ele i tos por
qua tro anos e só po de rão ser re e le i tas uma vez, po -
rem o man da to de três dos mem bros de sig na dos na
pri me i ra ele i ção ex pi ra ra ao cabo de dois anos. Logo
de po is da re fe ri da ele i ção, se rão de ter mi na dos por
sor te io, na Assem bléia Ge ral, os no mes des ses três
mem bros.

2. Não pode fa zer par te da Co mis são mais de
um na ci o nal de um mes mo Esta do.

ARTI GO 38

As va gas que ocor re rem na Co mis são, que não
se de vam a ex pi ra ção nor mal do man da to, se rão pre -
en chi das pelo Con se lho Per ma nen te da Orga ni za -
ção, de acor do com o que dis pu ser o Esta tu to da Co -
mis são.

ARTI GO 39

A Co mis são ela bo ra rá seu es ta tu to e sub me -
tê-lo-a  à apro va ção da Assem bléia Ge ral e ex pe di rá
seu pró prio re gu la men to.

ARTI GO 40

Os ser vi ços de se cre ta ria da Co mis são de vem
ser de sem pe nha dos pela uni da de fun ci o nal es pe ci a -
li za da que faz par te da Se cre ta ria-Ge ral da Orga ni za -
ção e deve dis por dos re cur sos ne ces sá ri os para
cum prir as ta re fas que lhe fo rem con fi a das pela Co -
mis são.

SEÇÃO 2
Fun ções

ARTI GO 41

A Co mis são tem a fun ção prin ci pal de pro mo ver
a ob ser vân cia e a de fe sa dos di re i tos hu ma nos e, no
exer cí cio do seu man da to, tem as se guin tes fun ções
e atri bu i ções:

a) es ti mu lar a cons ciên cia dos di re i tos
hu ma nos nos po vos da Amé ri ca;

b) for mu lar re co men da ções aos go ver -
nos dos Esta dos Mem bros, quan do o con si -
de rar con ve ni en te, no sen ti do de que ado -
tem me di das pro gres si vas em prol dos di re i -
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tos hu ma nos no âm bi to de suas leis in ter -
nas e seus pre ce i tos cons ti tu ci o na is, bem
como dis po si ções apro pri a das para pro mo -
ver o de vi do res pe i to a es ses di re i tos;

c) pre pa rar os es tu dos ou re la tó ri os
que con si de rar con ve ni en tes para o de sem -
pe nho de suas fun ções;

d) so li ci tar aos go ver nos dos Esta dos
Mem bros que lhe pro por ci o nem in for ma -
ções so bre as me di das que ado ta rem em
ma té ria de di re i tos hu ma nos;

e) aten der as con sul tas que, por meio
da Se cre ta ria-Ge ral da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, lhe for mu la rem os
Esta dos Mem bros so bre ques tões re la ci o -
na das com os di re i tos hu ma nos e, den tro de 
suas pos si bi li da des, pres tar – lhes o as ses -
so ra men to que eles lhe so li ci ta rem;

f) atu ar com res pe i to às pe ti ções e ou -
tras co mu ni ca ções, no exer cí cio de sua au -
to ri da de, de con for mi da de com o dis pos to
nos ar ti gos 44 a 51 des ta Con ven ção; e

g) apre sen tar um re la tó rio anu al a
Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção dos Esta -
dos Ame ri ca nos.

ARTI GO 42

Os Esta dos Par tes de vem re me ter a Co mis são
có pia dos re la tó ri os e es tu dos que, em seus res pec -
ti vos cam pos, sub me tem anu al men te as Co mis sões
Exe cu ti vas do Con se lho Inte ra me ri ca no Eco nô mi co
e So ci al e do Con se lho Inte ra me ri ca no de Edu ca -
ção, Ciên cia e Cul tu ra, a fim de que aque la vele por
que se pro mo vam os di re i tos de cor ren tes das nor -
mas eco nô mi cas, so ci a is e so bre edu ca ção, ciên cia
e cul tu ra, cons tan tes da Car ta da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, re for ma da pelo Pro to co lo de
Bu e nos Ai res.

ARTI GO 43

Os Esta dos Par tes obri gam-se a pro por ci o nar a
Co mis são as in for ma ções que esta lhes so li ci tar so -
bre a ma ne i ra pela qual o seu di re i to in ter no as se gu ra 
a apli ca ção efe ti va de qua is quer dis po si ções des ta
Con ven ção.

SEÇÃO 3
Com pe tên cia

ARTIGO 44

Qu al quer pes soa ou gru po de pes so as, ou en ti -
da de não go ver na men tal le gal men te re co nhe ci da em

um ou mais Esta dos Mem bros da Orga ni za ção, pode
apre sen tar a Co mis são pe ti ções que con te nham de -
nun ci as ou que i xas de vi o la ção des ta Con ven ção por
um Esta do Par te.

ARTIGO 45

1. Todo Esta do Par te pode, no mo men to do de -
pó si to do seu ins tru men to de ra ti fi ca ção des ta Con -
ven ção ou de ade são a ela, ou em qual quer mo men to
pos te ri or, de cla rar que re co nhe ce a com pe tên cia da
Co mis são para re ce ber e exa mi nar as co mu ni ca ções
em que um Esta do Par te ale gue ha ver ou tro Esta do
Par te in cor ri do em vi o la ções dos di re i tos hu ma nos
es ta be le ci dos nes ta Con ven ção.

2. As co mu ni ca ções fe i tas em vir tu de des te ar ti -
go só po dem ser ad mi ti das e exa mi na das se fo rem
apre sen ta das por um Esta do Par te que haja fe i to uma 
de cla ra ção pela qual re co nhe ça a re fe ri da com pe tên -
cia da Co mis são. A Co mis são não ad mi tir; ne nhu ma
co mu ni ca ção con tra um Esta do Par te que não haja
fe i to tal de cla ra ção.

3. As de cla ra ções so bre re co nhe ci men to de
com pe tên cia po dem ser fe i tas para que esta vi go re
por tem po in de fi ni do, por pe río do de ter mi na do ou
para ca sos es pe cí fi cos.

4. As de cla ra ções se rão de po si ta das na Se cre -
ta ria-Ge ral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, 
a qual en ca mi nhar; có pia das mes mas aos Esta dos
Mem bros da re fe ri da Orga ni za ção.

ARTIGO 46

1. Para que uma pe ti ção ou co mu ni ca ção apre -
sen ta da de acor do com os ar ti gos 44 ou 45 seja ad mi -
ti da pela Co mis são, será ne ces sá rio:

a) que ha jam sido in ter pos tos e es go ta -
dos os re cur sos da ju ris di ção in ter na, de acor -
do com os prin cí pi os de di re i to in ter na ci o nal
ge ral men te re co nhe ci dos;

b) que seja apre sen ta da den tro do pra -
zo de seis me ses, a par tir da data em que o
pre su mi do pre ju di ca do em seus di re i tos te -
nha sido no ti fi ca do da de ci são de fi ni ti va;

c) que a ma té ria da pe ti ção ou co mu -
ni ca ção não es te ja pen den te de ou tro pro -
ces so de so lu ção in ter na ci o nal; e

d) que, no caso do ar ti go 44, a pe ti ção 
con te nha o nome, a na ci o na li da de, a pro fis -
são, o do mi cí lio e a as si na tu ra da pes soa ou 
pes so as ou do re pre sen tan te le gal da en ti -
da de que sub me ter a pe ti ção.
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2. As dis po si ções das alí ne as a e b, do in ci so I
des te ar ti go não se apli ca rão quan do:

a) não exis tir, na le gis la ção in ter na do
Esta do de que se tra tar, o de vi do pro ces so
le gal para a pro te ção do di re i to ou di re i tos
que se ale gue te nham sido vi o la dos;

b) não se hou ver per mi ti do ao pre su -
mi do pre ju di ca do em seus di re i tos o aces so
aos re cur sos da ju ris di ção in ter na, ou hou -
ver sido ele im pe di do de es go tá-los; e

c) hou ver de mo ra in jus ti fi ca da na de ci -
são so bre os men ci o na dos re cur sos.

ARTI GO 47

A Co mis são de cla ra ra inad mis sí vel toda pe ti ção 
ou co mu ni ca ção apre sen ta da de acor do com os ar ti -
gos 44 ou 45 quan do:

a) não pre en cher al gum dos re qui si tas
es ta be le ci dos no ar ti go 46;

b) não ex pu ser fa tos que ca rac te ri zem
vi o la ção dos di re i tos ga ran ti dos por esta
Con ven ção;

c) pela ex po si ção do pró prio pe ti ci o -
ná rio ou do Esta do, for ma ni fes ta men te in -
fun da da a pe ti ção ou co mu ni ca ção ou for
evi den te sua to tal im pro ce dên cia; ou

d) for subs tan ci al men te re pro du ção de 
pe ti ção ou co mu ni ca ção an te ri or, já exa mi -
na da pela Co mis são ou por ou tro or ga nis mo 
in ter na ci o nal.

SEÇÃO 4
Pro ces so

ARTI GO 48

1. A Co mis são, ao re ce ber uma pe ti ção ou co -
mu ni ca ção na qual se ale gue vi o la ção de qual quer
dos di re i tos con sa gra dos nes ta Con ven ção, pro ce de -
rá da se guin te ma ne i ra:

a) se re co nhe cer a ad mis si bi li da de da
pe ti ção ou co mu ni ca ção, so li ci ta rá in for ma -
ções ao Go ver no do Esta do ao qual per ten -
ça a au to ri da de apon ta da como res pon sá vel 
pela vi o la ção ale ga da e trans cre ve rá as par -
tes per ti nen tes da pe ti ção ou co mu ni ca ção.
As re fe ri das in for ma ções de vem ser en vi a -
das den tro de um pra zo ra zoá vel, fi xa do
pela Co mis são ao con si de rar as cir cuns tân -
ci as de cada caso;

b) re ce bi das as in for ma ções, ou trans -
cor ri do o pra zo fi xa do sem que se jam elas
re ce bi das, ve ri fi ca rá se exis tem ou sub sis -
tem os mo ti vos da pe ti ção ou co mu ni ca ção.
No caso de não exis ti rem ou não sub sis ti -
rem, man da rá ar qui var o ex pe di en te;

c) po de rá tam bém de cla rar a inad mis -
si bi li da de ou a im pro ce dên cia da pe ti ção ou
co mu ni ca ção, com base em in for ma ção ou
pro va su per ve ni en tes;

d) se o ex pe di en te não hou ver sido ar -
qui va do, e com o fim de com pro var os fa tos,
a Co mis são pro ce de rá, com co nhe ci men to
das par tes, a um exa me do as sun to ex pos to 
na pe ti ção ou co mu ni ca ção. Se for ne ces sá -
rio e con ve ni en te, a Co mis são pro ce de rá a
uma in ves ti ga ção para cuja efi caz re a li za -
ção so li ci ta rá, e os Esta dos in te res sa dos lhe 
pro por ci o na rão, to das as fa ci li da des ne ces -
sá ri as;

e) po de rá pe dir aos Esta dos in te res sa -
dos qual quer in for ma ção per ti nen te e re ce -
be rá, se isso lhe for so li ci ta do, as ex po si -
ções ver ba is ou es cri tas que apre sen ta rem
os in te res sa dos; e

f) por-se-á à dis po si ção das par tes in -
te res sa das, a fim de che gar a uma so lu ção
amis to sa do as sun to, fun da da no res pe i to
aos di re i tos hu ma nos re co nhe ci dos nes ta
Con ven ção.

2. Entre tan to, em ca sos gra ves e ur gen tes,
pode ser re a li za da uma in ves ti ga ção, me di an te pré -
vio con sen ti men to do Esta do em cujo ter ri tó rio se
ale gue ha ver sido co me ti da a vi o la ção, tão-so men te
com a apre sen ta ção de uma pe ti ção ou co mu ni ca -
ção que re ú na to dos os re qui si tos for ma is de ad mis -
si bi li da de.

ARTIGO 49

Se se hou ver che ga do a uma so lu ção amis to sa 
de acor do com as dis po si ções do in ci so 1, f, do ar ti -
go 48, a Co mis são re di gi rá um re la tó rio que será en -
ca mi nha do ao pe ti ci o ná rio e aos Esta dos-Par tes
nes ta Con ven ção e, pos te ri or men te, trans mi ti do,
para sua pu bli ca ção, ao Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni -
za ção dos Esta dos Ame ri ca nos. O re fe ri do re la tó rio
con te rá uma bre ve ex po si ção dos fa tos e da so lu ção
al can ça da. Se qual quer das par tes no caso o so li ci -
tar, ser-lhe-á pro por ci o na da a mais am pla in for ma -
ção pos sí vel.
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ARTI GO 50

1. Se não se che gar a uma so lu ção, e den tro do
pra zo que for fi xa do pelo Esta tu to da Co mis são, esta
re di gir um re la tó rio no qual ex por os fa tos e suas con -
clu sões. Se o re la tó rio não re pre sen tar, no todo ou em 
par te, o acor do unâ ni me dos mem bros da Co mis são,
qual quer de les po de rá agre gar ao re fe ri do re la tó rio
seu voto em se pa ra do. Tam bém se agre ga rão ao re la -
tó rio as ex po si ções ver ba is ou es cri tas que hou ve rem 
sido fe i tas pe los in te res sa dos em vir tu de do in ci so I,
e, do ar ti go 48.

2. O re la tó rio será en ca mi nha do aos Esta dos in -
te res sa dos, aos qua is não será fa cul ta do pu bli cá-lo.

3. Ao en ca mi nhar o re la tó rio, a Co mis são pode
for mu lar as pro po si ções e re co men da ções que jul gar
ade qua das.

ARTIGO 51

1. Se no pra zo de três me ses, a par tir da re mes -
sa aos Esta dos in te res sa dos do re la tó rio da Co mis -
são, o as sun to não hou ver sido so lu ci o na do ou sub -
me ti do à de ci são da Cor te pela Co mis são ou pelo
Esta do in te res sa do, ace i tan do sua com pe tên cia, a
Co mis são po de rá emi tir, pelo voto da ma i o ria ab so lu -
ta dos seus mem bros, sua opi nião e con clu sões so -
bre a ques tão sub me ti da à sua con si de ra ção.

2. A Co mis são fará as re co men da ções per ti nen -
tes e fi xa rá um pra zo den tro do qual o Esta do deve to -
mar as me di das que lhe com pe ti rem para re me di ar a
si tu a ção exa mi na da.

3. Trans cor ri do o pra zo fi xa do, a Co mis são de ci -
di rá, pelo voto da ma i o ria ab so lu ta dos seus mem -
bros, se o Esta do to mou ou não me di das ade qua das
e se pú bli ca ou não seu re la tó rio.

CAPÍTULO VIII
Cor te Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos

SEÇÃO 1
Orga ni za ção

ARTI GO 52

1. A Cor te com por-se-á de sete ju í zes, na ci o na is 
dos Esta dos-Mem bros da Orga ni za ção, ele i tos a tí tu -
lo pes so al den tre ju ris tas da mais alta au to ri da de mo -
ral, de re co nhe ci da com pe tên cia em ma té ria de di re i -
tos hu ma nos, que re ú nam as con di ções re que ri das
para o exer cí cio das mais ele va das fun ções ju di ci a is,
de acor do com a lei do Esta do do qual se jam na ci o na -
is, ou do Esta do que os pro pu ser como can di da tos.

2. Não deve ha ver dois ju í zes da mes ma na ci o -
na li da de.

ARTI GO 53

1. Os ju í zes da Cor te se rão ele i tos, em vo ta ção
se cre ta e pelo voto da ma i o ria ab so lu ta dos Esta -
dos-Par tes na Con ven ção, na Assem bléia Ge ral da
Orga ni za ção, de uma lis ta de can di da tos pro pos tos
pe los mes mos Esta dos.

2. Cada um dos Esta dos-Par tes pode pro por até
três can di da tos, na ci o na is do Esta do que os pro pu ser
ou de qual quer ou tro Esta do-Mem bro da Orga ni za ção
dos Esta dos Ame ri ca nos. Qu an do se pro pu ser uma
lis ta de três can di da tos, pelo me nos um dê les de ve rá;
ser na ci o nal de Esta do di fe ren te do pro po nen te.

ARTIGO 54

1. Os ju í zes da Cor te se rão ele i tos por um pe río -
do de seis anos e só po de rão ser re e le i tos uma vez. O
man da to de três dos ju í zes de sig na dos na pri me i ra
ele i ção ex pi ra rá ao cabo de três anos. Ime di a ta men te
de po is da re fe ri da ele i ção, de ter mi nar-se-ão por sor te -
io, na Assem bléia Ge ral, os no mes des ses três ju í zes.

2. O juiz ele i to para subs ti tu ir ou tro cujo man da to 
não haja ex pi ra do, com ple tar o pe río do des te.

3. Os ju í zes per ma ne ce rão em fun ções até o
tér mi no dos seus man da tos. Entre tan to, con ti nu a rão
fun ci o nan do nos ca sos de que já hou ve rem to ma do
co nhe ci men to e que se en con trem em fase de sen -
ten ça e, para tais efe i tos, não se rão subs ti tu í dos pe -
los no vos ju í zes ele i tos.

ARTI GO 55

1. O juiz que for na ci o nal de al gum dos Esta -
dos-Par tes no caso sub me ti do à Cor te, con ser va rá o
seu di re i to de co nhe cer do mes mo.

2. Se um dos ju í zes cha ma dos a co nhe cer do
caso for de na ci o na li da de de um dos Esta dos-par tes,
ou tro Esta do-Par te no caso po de rá de sig nar uma
pes soa de sua es co lha para fa zer par te da Cor te na
qua li da de de juiz ad hoc.

3. Se, den tre os ju í zes cha ma dos a co nhe cer do
caso, ne nhum for da na ci o na li da de dos Esta dos-Par -
tes, cada um des tes po de rá de sig nar um juiz ad hoc.

4. O juiz ad hoc deve re u nir os re qui si tos in di ca -
dos no ar ti go 52.

5. Se vá ri os Esta dos-Par tes na Con ven ção ti ve -
rem o mes mo in te res se no caso, se rão con si de ra dos
como uma só par te, para os fins das dis po si ções an -
te ri o res. Em caso de dú vi da, a Cor te de ci di rá.

ARTI GO 56

O quo rum para as de li be ra ções da Cor te é
cons ti tu í do por cin co ju í zes.
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ARTI GO 57

A Co mis são com pa re ce rá em to dos os ca sos
pe ran te a Cor te.

ARTIGO 58

1. A Cor te terá sua sede no lu gar que for de ter -
mi na do, na Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção, pe los
Esta dos-Par tes na Con ven ção, mas po de rá re a li zar
re u niões no ter ri tó rio de qual quer Esta do-Mem bro da
Orga ni za ção das Esta dos Ame ri ca nos em que o con -
si de rar con ve ni en te pela ma i o ria dos seus mem bros e 
me di an te pré via aqui es cên cia do Esta do res pec ti vo.
Os Esta dos-Par tes na Con ven ção po dem, na Assem -
bléia Ge ral, por dois ter ços dos seus vo tos, mu dar a
sede da Cor te.

2. A Cor te de sig na rá seu Se cre tá rio.
3. O Se cre tá rio re si di rá na sede da Cor te e de -

ve rá as sis tir às re u niões que ela re a li zar fora da mes -
ma.

ARTI GO 59

A Se cre ta ria da Cor te será por esta es ta be le ci -
da e fun ci o na rá sob a di re ção do Se cre tá rio da Cor te,
de acor do com as nor mas ad mi nis tra ti vas da Se cre ta -
ria-Ge ral da Orga ni za ção em tudo o que não for in -
com pa tí vel com a in de pen dên cia da Cor te. Seus fun -
ci o ná ri os se rão no me a dos pelo Se cre tá rio-Ge ral da
Orga ni za ção, em con sul ta com o Se cre tá rio da Cor te.

ARTI GO 60

A Cor te ela bo ra rá seu es ta tu to e sub me tê-lo-á à 
apro va ção da Assem bléia Ge ral e ex pe di rá seu re gi -
men to.

SE ÇÃO 2
Com pe tên cia e Fun ções

ARTI GO 61

1. So men te os Esta dos-Par tes e a Co mis são
têm di re i to de sub me ter caso a de ci são da Cor te.

2. Para que a Cor te pos sa co nhe cer de qual quer 
caso, é ne ces sá rio que se jam es go ta dos os pro ces -
sos pre vis tos nos ar ti gos 48 a 50.

ARTI GO 62

1. Todo Esta do-Par te pode, no mo men to do de -
pó si to do seu ins tru men to de ra ti fi ca ção des ta Con -
ven ção ou de ade são a ela, ou em qual quer mo men to
pos te ri or, de cla rar que re co nhe ce como obri ga tó ria,
de ple no di re i to e sem con ven ção es pe ci al, a com pe -
tên cia da Cor te em to dos os ca sos re la ti vos a in ter -
pre ta ção ou apli ca ção des ta Con ven ção.

2. A de cla ra ção pode ser fe i ta in con di ci o nal -
men te, ou sob con di ção de re ci pro ci da de, por pra zo
de ter mi na do ou para ca sos es pe cí fi cos. De ve rá ser
apre sen ta da ao Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção,
que en ca mi nha rá có pi as da mes ma aos ou tros Esta -
dos-Mem bros da Orga ni za ção e do Se cre tá rio da
Cor te.

3. A Cor te tem com pe tên cia para co nhe cer de
qual quer caso re la ti vo a in ter pre ta ção e apli ca ção das 
dis po si ções des ta Con ven ção que lhe seja sub me ti -
do, des de que os Esta dos-Par tes no caso te nham re -
co nhe ci do ou re co nhe çam a re fe ri da com pe tên cia,
seja por de cla ra ção es pe ci al, como pre vê em os in ci -
sos an te ri o res, seja por con ven ção es pe ci al.

ARTI GO 63

1. Qu an do de ci dir que hou ve vi o la ção de um di -
re i to ou li ber da de pro te gi dos nes ta Con ven ção, a
Cor te de ter mi na rá que se as se gu re ao pre ju di ca do o 
gozo do seu di re i to ou li ber da de vi o la dos. De ter mi -
na rá tam bém, se isso for pro ce den te, que se jam re -
pa ra das as con se qüên ci as da me di da ou si tu a ção
que haja con fi gu ra do a vi o la ção des ses di re i tos,
bem como o pa ga men to de in de ni za ção jus ta a par te 
le sa da.

2. Em ca sos de ex tre ma gra vi da de e ur gên cia, e
quan do se fi zer ne ces sá rio evi tar da nos ir re pa rá ve is
às pes so as, a Cor te, nos as sun tos de que es ti ver co -
nhe cen do, po de rá to mar as me di das pro vi só ri as que
con si de rar per ti nen tes. Se se tra tar de as sun tos que
ain da não es ti ve rem sub me ti dos ao seu co nhe ci men -
to, po de rá atu ar a pe di do da Co mis são.

ARTI GO 64

1. Os Esta dos-Mem bros da Orga ni za ção po de -
rão con sul tar a Cor te so bre a in ter pre ta ção des ta
Con ven ção ou de ou tros tra ta dos con cer nen tes à pro -
te ção dos di re i tos hu ma nos nos Esta dos Ame ri ca nos. 
Tam bém po de rão con sul tá-la, no que lhes com pe te,
os ór gãos enu me ra dos no ca pí tu lo X da Car ta da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, re for ma da
pelo Pro to co lo de Bu e nos Ai res.

2. A Cor te, a pe di do de um Esta do-Mem bro da
Orga ni za ção, po de rá emi tir pa re ce res so bre a com -
pa ti bi li da de en tre qual quer de suas leis in ter nas e os
men ci o na dos ins tru men tos in ter na ci o na is.

ARTI GO 65

A Cor te sub me te rá a con si de ra ção da Assem -
bléia Ge ral da Orga ni za ção, em cada pe río do or di ná -
rio de ses sões, um re la tó rio so bre suas ati vi da des
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no ano an te ri or. De ma ne i ra es pe ci al, e com as re co -
men da ções per ti nen tes, in di ca rá os ca sos em que
um Esta do não te nha dado cum pri men to a suas sen -
ten ças.

SE ÇÃO 3
Pro ces so

ARTI GO 66

1.  A sen ten ça da Cor te deve ser fun da men ta da.
2. Se a sen ten ça não ex pres sar no todo ou em

par te a opi nião unâ ni me dos ju í zes, qual quer de les
ter di re i to a que se agre gue a sen ten ça o seu voto dis -
si den te ou in di vi du al.

ARTI GO 67

A sen ten ça da Cor te será de fi ni ti va e ina pe lá vel. 
Em caso de di ver gên cia so bre o sen ti do ou al can ce
da sen ten ça, a Cor te in ter pre tá-la, a pe di do de qual -
quer das par tes, des de que o pe di do seja apre sen ta -
do den tro de no ven ta dias a par tir da data da no ti fi ca -
ção da sen ten ça.

ARTIGO 68

1. Os Esta dos Par tes na Con ven ção com pro me -
tem – se a cum prir a de ci são da Cor te em todo caso
em que fo rem par tes.

2. A par te da sen ten ça que de ter mi nar in de ni za -
ção com pen sa tó ria po der ser exe cu ta da no país res -
pec ti vo pelo pro ces so in ter no vi gen te para a exe cu -
ção de sen ten ças con tra o Esta do.

ARTI GO 69

A sen ten ça da Cor te deve ser no ti fi ca da às par -
tes no caso e trans mi ti da aos Esta dos Par tes na Con -
ven ção.

CAPÍTULO IX
Dis po si ções Co muns

ARTI GO 70

1. Os ju í zes da Cor te e os mem bros da Co mis -
são go zam, des de o mo men to de sua ele i ção e en -
quan to du rar o seu man da to, das imu ni da des re co -
nhe ci das aos agen tes di plo má ti cos pelo Di re i to Inter -
na ci o nal. Du ran te o exer cí cio dos seus car gos go zam, 
além dis so, dos pri vi lé gi os di plo má ti cos ne ces sá ri os
para o de sem pe nho de suas fun ções.

2. Não se po de rá exi gir res pon sa bi li da de em
tem po al gum dos ju í zes da Cor te, nem dos mem bros
da Co mis são, por vo tos e opi niões emi ti dos no exer cí -
cio de suas fun ções.

ARTI GO 71

Os car gos de juiz da Cor te ou de mem bro da
Co mis são são in com pa tí ve is com ou tras ati vi da des
que pos sam afe tar sua in de pen dên cia ou im par ci a li -
da de con for me o que for de ter mi na do nos res pec ti vos 
es ta tu tos.

ARTI GO 72

Os ju í zes da Cor te e os mem bros da Co mis são
per ce be rão ho no rá ri os e des pe sas de vi a gem na for -
ma e nas con di ções que de ter mi na rem os seus es ta -
tu tos, le van do em con ta a im por tân cia e in de pen dên -
cia de suas fun ções. Tais ho no rá ri os e des pe sas de
vi a gem se rão fi xa dos no or ça men to-pro gra ma da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, no qual de -
vem ser in clu í das, além dis so, as des pe sas da Cor te
e da sua Se cre ta ria. Para tais efe i tos, a Cor te ela bo ra -
rá o seu pró prio pro je to de or ça men to e sub me tê-lo-á
à apro va ção da Assem bléia Ge ral, por in ter mé dio da
Se cre ta ria-Ge ral. Esta úl ti ma não po de rá nele in tro -
du zir mo di fi ca ções.

ARTI GO 73

So men te por so li ci ta ção da Co mis são ou da
Cor te, con for me o caso, cabe a Assem bléia Ge ral da
Orga ni za ção re sol ver so bre as san ções apli cá ve is
aos mem bros da Co mis são ou aos ju í zes da Cor te
que in cor re rem nos ca sos pre vis tas nos res pec ti vos
es ta tu tos. Para ex pe dir uma re so lu ção, será ne ces sá -
ria ma i o ria de dois ter ços dos vo tos dos Esta dos
Mem bros da Orga ni za ção, no caso dos mem bros da
Co mis são; e, além dis so, de dois ter ços dos vo tos dos 
Esta dos Par tes na Con ven ção, se se tra tar dos ju í zes
da Cor te.

PARTE II
Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

CAPÍTULO X
Assi na tu ra, Ra ti fi ca ção, Re ser va,

Emen da,Pro to co lo e De nún cia

ARTI GO 74

1. Esta Con ven ção fica aber ta à as si na tu ra e a
ra ti fi ca ção ou ade são de to dos os Esta dos Mem bros
da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos.

2. A ra ti fi ca ção des ta Con ven ção ou a ade são a
ela efe tu ar-se-á me di an te de pó si to de um ins tru men -
to de ra ti fi ca ção ou de ade são na Se cre ta ria-Ge ral da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos. Esta Con ven -
ção en tra rá em vi gor logo que onze Esta dos hou ve -
rem de po si ta do os seus res pec ti vos ins tru men tos de
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ra ti fi ca ção ou de ade são. Com re fe rên cia a qual quer
ou tro Esta do que a ra ti fi car ou que a ela ade rir ul te ri -
or men te, a Con ven ção en tra rá em vi gor na data do
de pó si to do seu ins tru men to de ra ti fi ca ção ou de ade -
são.

3. O Se cre tá rio-Ge ral in for mar; to dos os Esta -
dos Mem bros da Orga ni za ção so bre a en tra da em vi -
gor da Con ven ção.

ARTIGO 75

Esta Con ven ção só pode ser ob je to de re ser vas
em con for mi da de com as dis po si ções da Con ven ção
de Vi e na so bre Di re i to dos Tra ta dos, as si na da em 23
de maio de 1969.

ARTI GO 76

1. Qu al quer Esta do Par te, di re ta men te, e a Co -
mis são ou a Cor te, por in ter mé dio do Se cre tá rio-Ge -
ral, po dem sub me ter à Assem bléia-Ge ral, para o que
jul ga rem con ve ni en te, pro pos ta de emen da a esta
Con ven ção.

2. As emen das en tra rão em vi gor para os Esta -
dos que ra ti fi ca rem as mes mas na data em que hou -
ver sido de po si ta do o res pec ti vo ins tru men to de ra ti fi -
ca ção que cor res pon da ao nú me ro de dois ter ços dos 
Esta dos Par tes nes ta Con ven ção. Qu an to aos ou tros
Esta dos Par tes, en tra rão em vi gor na data em que de -
po si ta rem eles os seus res pec ti vos ins tru men tos de
ra ti fi ca ção.

ARTI GO 77

1. De acor do com a fa cul da de es ta be le ci da no
ar ti go 31, qual quer Esta do Par te e a Co mis são po -
dem sub me ter à con si de ra ção dos Esta dos Par tes re -
u ni dos por oca sião da Assem bléia Ge ral, pro je tos de
pro to co los adi ci o na is a esta Con ven ção, com a fi na li -
da de de in clu ir pro gres si va men te no re gi me de pro te -
ção da mes ma ou tros di re i tos e li ber da des.

2. Cada pro to co lo deve es ta be le cer as mo da li -
da des de sua en tra da em vi gor e será apli ca do so -
men te en tre os Esta dos Par tes no mes mo.

ARTI GO 78

1. Os Esta dos Par tes po de rão de nun ci ar esta
Con ven ção de po is de ex pi ra do um pra zo de cin co
anos, a par tir da data da en tra da em vi gor da mes ma
e me di an te avi so pré vio de um ano, no ti fi can do o Se -
cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção, o qual deve in for mar
as ou tras Par tes.

2. Tal de nún cia não ter o efe i to de des li gar o
Esta do Par te in te res sa do das obri ga ções con ti das
nes ta Con ven ção, no que diz res pe i to a qual quer ato

que, po den do cons ti tu ir vi o la ção des sas obri ga ções,
hou ver sido co me ti do por ele an te ri or men te à data na
qual a de nún cia pro du zir efe i to.

CAPÍTULO XI
Dis po si ções Tran si tó ri as

SEÇÃO 1
Comissão Interamericana de Di re i tos Hu ma nos

ARTI GO 79

Ao en trar em vi gor esta Con ven ção, o Se cre tá -
rio-Ge ral pe dir por es cri to a cada Esta do Mem bro da
Orga ni za ção que apre sen te, den tro de um pra zo de
no ven ta dias, seus can di da tos a mem bro da Co mis -
são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos.

O Se cre tá rio-Ge ral pre pa ra rá uma lis ta por or -
dem al fa bé ti ca dos can di da tos apre sen ta dos e a en -
ca mi nha rá aos Esta dos Mem bros da Orga ni za ção
pelo me nos trin ta dias an tes da Assem bléia Ge ral se -
guin te.

ARTI GO 80

A ele i ção dos mem bros da Co mis são far-se-á;
den tre os can di da tos que fi gu rem na lis ta a que se re -
fe re o ar ti go 79, por vo ta ção se cre ta da Assem bléia
Ge ral, e se rão de cla ra dos ele i tos os can di da tos que
ob ti ve rem ma i or nu me ro de vo tos e a ma i o ria ab so lu -
ta dos vo tos dos re pre sen tan tes dos Esta dos Mem -
bros. Se, para ele ger to dos os mem bros da Co mis -
são, for ne ces sá rio re a li zar vá ri as vo ta ções, se rão eli -
mi na dos su ces si va men te, na for ma que for de ter mi -
na da pela Assem bléia Ge ral, os can di da tos que re ce -
be rem me nor nú me ro de vo tos.

SE ÇÃO 2
Cor te Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos

ARTI GO 81

Ao en trar em vi gor esta Con ven ção, o Se cre tá -
rio-Ge ral so li ci ta rá por es cri to a cada Esta do Par te
que apre sen te, den tro de um pra zo de no ven ta dias,
seus can di da tos a juiz da Cor te Inte ra me ri ca na de Di -
re i tos Hu ma nos. O Se cre tá rio-Ge ral pre pa ra rá uma
lis ta por or dem al fa bé ti ca dos can di da tos apre sen ta -
dos e a en ca mi nha rá aos Esta dos Par tes pelo me nos
trin ta dias an tes da Assem bléia Ge ral se guin te.

ARTI GO 82

A ele i ção dos ju í zes da Cor te far-se-á den tre os
can di da tos que fi gu rem na lis ta a que se re fe re o ar ti -
go 81, por vo ta ção se cre ta dos Esta dos Par tes, na
Assem bléia Ge ral, e se rão de cla ra dos ele i tos os can -
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di da tos que ob ti ve rem ma i or nú me ro de vo tos e a ma -
i o ria ab so lu ta dos vo tos dos re pre sen tan tes dos Esta -
dos Par tes. Se, para ele ger to dos os ju í zes da Cor te,
for ne ces sá rio re a li zar vá ri as vo ta ções, se rão eli mi na -
dos su ces si va men te, na for ma que for de ter mi na da
pe los Esta dos Par tes, os can di da tos que re ce be rem
me nor nú me ro de vo tos.

DECLARAÇÕES E  RESERVAS

De cla ra ção do Chi le

A De le ga ção do Chi le apõe sua as si na tu ra a
esta Con ven ção, su je i ta à sua pos te ri or apro va ção
par la men tar e ra ti fi ca ção, em con for mi da de com as
nor mas cons ti tu ci o na is vi gen tes.

De cla ra ção do Equa dor

A De le ga ção do Equa dor tem a hon ra de as si -
nar a Con ven ção Ame ri ca na so bre Di re i tos Hu ma -
nos. Não crê ne ces sá rio es pe ci fi car re ser va al gu ma, 
de i xan do a sal vo tão-so men te a fa cul da de ge ral
cons tan te da mes ma Con ven ção, que de i xa aos go -
ver nas a li ber da de de ra ti fi cá-la.

Re ser va do Uru guai

O ar ti go 80, pa rá gra fo 2, da Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, es ta be le ce que se
sus pen de a ci da da nia “pela con di ção de le gal men te
pro ces sa do em ca u sa cri mi nal de que pos sa re sul -
tar ‘pe na de pe ni ten ci a ria’ “. Essa li mi ta ção ao exer -
cí cio dos di re i tos re co nhe ci dos no ar ti go 23 da Con -
ven ção não está pre vis ta en tre as cir cuns tân ci as
que a tal res pe i to pre vê o pa rá gra fo 2 do re fe ri do ar -
ti go 23, mo ti vo por que a De le ga ção do Uru guai for -
mu la a re ser va per ti nen te.

Em fé do que, os ple ni po ten ciá ri os aba i xo-as si -
na dos, cu jos ple nos po de res fo ram en con tra dos em
boa e de vi da for ma, as si nam esta Con ven ção, que se
de no mi na rá “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA
RICA”, na ci da de de San José, Cos ta Rica, em vin te e 
dois de no vem bro de mil no ve cen tos e ses sen ta e
nove.

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE
DIREITOS HUMANOS

PREÂMBULO

Os Esta dos ame ri ca nos sig na tá ri os da pre sen te 
Con ven ção,

Re a fir man do seu pro pó si to de con so li dar nes te
Con ti nen te, den tro do qua dro das ins ti tu i ções de mo -
crá ti cas, um re gi me de li ber da de pes so al e de jus ti ça
so ci al, fun da do no res pe i to dos di re i tos es sen ci a is do
ho mem;

Re co nhe cen do que os di re i tos es sen ci a is do
ho mem não de ri vam do fato de ser ele na ci o nal de
de ter mi na do Esta do, mas sim do fato de ter como
fun da men to os atri bu tos da pes soa hu ma na, ra zão
por que jus ti fi cam uma pro te ção in ter na ci o nal, de
na tu re za con ven ci o nal, co ad ju van te ou com ple men -
tar da que ofe re ce o di re i to in ter no dos Esta dos ame -
ri ca nos;

Con si de ran do que es ses prin cí pi os fo ram con -
sa gra dos na Car ta da Orga ni za ção dos Esta dos
Ame ri ca nos, na De cla ra ção Ame ri ca na dos Di re i tos e 
De ve res do Ho mem e na De cla ra ção Uni ver sal dos
Di re i tos do Ho mem e que fo ram re a fir ma dos e de sen -
vol vi dos em ou tros ins tru men tos in ter na ci o na is, tan to
de âm bi to mun di al como re gi o nal;

Re i te ran do que, de acor do com a De cla ra ção
Uni ver sal dos Di re i tos do Ho mem, só pode ser re a li -
za do o ide al do ser hu ma no li vre, isen to do te mor e da
mi sé ria, se fo rem cri a das con di ções que per mi tam a
cada pes soa go zar dos seus di re i tos eco nô mi cos, so -
ci a is e cul tu ra is, bem como dos seus di re i tos ci vis e
po lí ti cos; e

Con si de ran do que a Ter ce i ra Con fe rên cia Inte -
ra me ri ca na Extra or di ná ria (Bu e nos Ai res, 1967) apro -
vou a in cor po ra ção a pró pria Car ta da Orga ni za ção
de nor mas mais am plas so bre di re i tos eco nô mi cos,
so ci a is e edu ca ci o na is e re sol veu que urna con ven -
ção in te ra me ri ca na so bre di re i tos hu ma nos de ter mi -
nas se a es tru tu ra, com pe tên cia e pro ces so dos ór -
gãos en car re ga dos des sa ma té ria,

Con vi e ram no se guin te:

PARTE I 
De ve res dos Esta dos e Di re i tos Pro te gi dos

CAPÍTULO I
Enu me ra ção de De ve res

ARTIGO 1
Obri ga ção de Res pe i tar os Di re i tos

1. Os Esta dos Par tes nes ta Con ven ção com pro -
me tem-se a res pe i tar os di re i tos e li ber da des nela re -
co nhe ci dos e a ga ran tir seu li vre e ple no exer cí cio a
toda pes soa que es te ja su je i ta à sua ju ris di ção, sem
dis cri mi na ção al gu ma por mo ti vo de raça, cor, sexo,
idi o ma, re li gião, opi niões po lí ti cas ou de qual quer ou tra 
na tu re za, ori gem na ci o nal ou so ci al, po si ção eco nô mi -
ca, nas ci men to ou qual quer ou tra con di ção so ci al.

2. Para os efe i tos des ta Con ven ção, pes soa é
todo ser hu ma no.
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ARTIGO 2
De ver de Ado tar Dis po si ções de Di re i to In ter no

Se o exer cí cio dos di re i tos e li ber da des men ci o -
na dos no ar ti go 1 ain da não es ti ver ga ran ti do por dis -
po si ções le gis la ti vas ou de ou tra na tu re za, os Esta -
dos Par tes com pro me tem-se a ado tar, de acor do com 
as suas nor mas cons ti tu ci o na is e com as dis po si ções
des ta Con ven ção, as me di das le gis la ti vas ou de ou tra 
na tu re za que fo rem ne ces sá ri as para tor nar efe ti vos
tais di re i tos e li ber da des.

CAPÍTULO II
Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos

ARTIGO 3
Di re i to ao Re co nhe ci men to
da Per so na li da de Ju rí di ca

Toda pes soa tem di re i to ao re co nhe ci men to de
sua per so na li da de ju rí di ca.

ARTIGO 4
Di re i to à Vida

1. Toda pes soa tem o di re i to de que se res pe i te
sua vida. Esse di re i to deve ser pro te gi do pela lei e, em 
ge ral, des de o mo men to da con cep ção. Nin guém
pode ser pri va do da vida ar bi tra ri a men te.

2. Nos pa í ses que não hou ve rem abo li do a
pena de mor te, esta só po de rá ser im pos ta pe los de -
li tos mais gra ves, em cum pri men to de sen ten ça fi nal
de tri bu nal com pe ten te e em con for mi da de com lei
que es ta be le ça tal pena, pro mul ga da an tes de ha ver
o de li to sido co me ti do. Tam pou co se es ten de rá sua
apli ca ção a de li tos aos qua is não se apli que atu al -
men te.

3. Não se pode res ta be le cer a pena de mor te
nos Esta dos que a ha jam abo li do.

4. Em ne nhum caso pode a pena de mor te ser
apli ca da por de li tos po lí ti cos, nem por de li tos co muns
co ne xos com de li tos po lí ti cos.

5. Não se deve im por a pena de mor te a pes soa
que, no mo men to da per pe tra ção do de li to, for me nor
de de zo i to anos, ou ma i or de se ten ta, nem apli cá-la a
mu lher em es ta do de gra vi dez.

6. Toda pes soa con de na da à mor te tem di re i to a
so li ci tar anis tia, in dul to ou co mu ta ção da pena, os
qua is po dem ser con ce di dos em to dos os ca sos. Não
se pode exe cu tar a pena de mor te en quan to o pe di do
es ti ver pen den te de de ci são ante a au to ri da de com -
pe ten te.

ARTIGO 5
Di re i to à In te gri da de Pes so al

1. Toda pes soa tem o di re i to de que se res pe i te
sua in te gri da de fí si ca, psí qui ca e mo ral.

2. Nin guém deve ser sub me ti do a tor tu ras, nem
a pe nas ou tra tos cru éis, de su ma nos ou de gra dan tes.
Toda pes soa pri va da da li ber da de deve ser tra ta da
com o res pe i to de vi do à dig ni da de ine ren te ao ser hu -
ma no.

3. A pena não pode pas sar da pes soa do de lin -
qüen te.

4. Os pro ces sa dos de vem fi car se pa ra dos dos
con de na dos, sal vo em cir cuns tân ci as ex cep ci o na is, e 
ser sub me ti dos a tra ta men to ade qua do à sua con di -
ção de pes so as não con de na das.

5. Os me no res, quan do pu de rem ser pro ces sa -
dos, de vem ser se pa ra dos dos adul tos e con du zi dos
a tri bu nal es pe ci a li za do, com a ma i or ra pi dez pos sí -
vel, para seu tra ta men to.

6. As pe nas pri va ti vas da li ber da de de vem ter
por fi na li da de es sen ci al a re for ma e a re a dap ta ção
so ci al dos con de na dos.

ARTIGO 6
Pro i bi ção da Es cra vi dão e da Ser vi dão

1. Nin guém pode ser sub me ti do a es cra vi dão ou 
a ser vi dão, e tan to es tas como o trá fi co de es cra vos e
o trá fi co de mu lhe res são pro i bi dos em to das as suas
for mas.

2. Nin guém deve ser cons tran gi do a exe cu tar
tra ba lho for ça do ou obri ga tó rio. Nos pas ses em que
se pres cre ve, para cer tos de li tos, pena pri va ti va da li -
ber da de acom pa nha da de tra ba lhos for ça dos, esta
dis po si ção não pode ser in ter pre ta da no sen ti do de
que pro í be o cum pri men to da dita pena, im pos ta por
juiz ou tri bu nal com pe ten te. O tra ba lho for ça do não
deve afe tar a dig ni da de nem a ca pa ci da de fí si ca e in -
te lec tu al do re clu so.

3. Não cons ti tu em tra ba lhos for ça dos ou obri ga -
tó ri os para os efe i tos des te ar ti go:

a) os tra ba lhos ou ser vi ços nor mal -
men te exi gi dos de pes soa re clu sa em cum -
pri men to de sen ten ça ou re so lu ção for mal
ex pe di da pela au to ri da de ju di ciá ria com pe -
ten te. Tais tra ba lhos ou ser vi ços de vem ser
exe cu ta dos sob a vi gi lân cia e con tro le das
au to ri da des pú bli cas, e os in di ví du os que os 
exe cu ta rem não de vem ser pos tos à  dis po -
si ção de par ti cu la res, com pa nhi as ou pes -
so as ju rí di cas de ca rá ter pri va do;
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b) o ser vi ço mi li tar e, nos pa i ses onde
se ad mi te a isen ção por mo ti vos de cons -
ciên cia, o ser vi ço na ci o nal que a lei es ta be -
le cer em lu gar da que le;

c) o ser vi ço im pos to em ca sos de pe ri -
go ou ca la mi da de que ame a ce a exis tên cia
ou o bem-es tar da co mu ni da de; e

d) o tra ba lho ou ser vi ço que faça par te 
das obri ga ções cí vi cas nor ma is.

ARTIGO 7
Di re i to à Li ber da de Pes so al

1. Toda pes soa tem di re i to à li ber da de e à se gu -
ran ça pes so a is.

2. Nin guém pode ser pri va do de sua li ber da de fí -
si ca, sal vo pe las ca u sas e nas con di ções pre vi a men -
te fi xa das pe las cons ti tu i ções po lí ti cas dos Esta dos
Par tes ou pe las leis de acor do com elas pro mul ga das.

3. Nin guém pode ser sub me ti do à de ten ção ou
en car ce ra men to ar bi trá ri os.

4. Toda pes soa de ti da ou re ti da deve ser in for -
ma da das ra zões da sua de ten ção e no ti fi ca da, sem
de mo ra, da acu sa ção ou acu sa ções for mu la das con -
tra ela.

5. Toda pes soa de ti da ou re ti da deve ser con du -
zi da, sem de mo ra, a pre sen ça de um juiz ou ou tra au -
to ri da de au to ri za da pela lei a exer cer fun ções ju di ci a -
is e tem di re i to a ser jul ga da den tro de um pra zo ra -
zoá vel ou a ser pos ta em li ber da de, sem pre ju í zo de
que pros si ga o pro ces so. Sua li ber da de pode ser con -
di ci o na da a ga ran ti as que as se gu rem o seu com pa re -
ci men to em ju í zo.

6. Toda pes soa pri va da da li ber da de tem di re i to
a re cor rer a um juiz ou tri bu nal com pe ten te, a fim de
que este de ci da, sem de mo ra, so bre a le ga li da de de
sua pri são ou de ten ção e or de ne sua sol tu ra se a pri -
são ou a de ten ção fo rem ile ga is. Nos Esta dos Par tes
cu jas leis pre vê em que toda pes soa que se vir ame a -
ça da de ser pri va da de sua li ber da de tem di re i to a re -
cor rer a um juiz ou tri bu nal com pe ten te a fim de que
este de ci da so bre a le ga li da de de tal ame a ça, tal re -
cur so não pode ser res trin gi do nem abo li do. O re cur -
so pode ser in ter pos to pela pró pria pes soa ou por ou -
tra pes soa.

7. Nin guém deve ser de ti do por dí vi das. Este
prin cí pio não li mi ta os man da dos de au to ri da de ju di -
ciá ria com pe ten te ex pe di dos em vir tu de de ina dim -
ple men to de obri ga ção ali men tar.

ARTIGO 8
Ga ran ti as Ju di ci a is

1. Toda pes soa tem di re i to a ser ou vi da, com as
de vi das ga ran ti as e den tro de um pra zo ra zoá vel, por
um juiz ou tri bu nal com pe ten te, in de pen den te e im -
par ci al, es ta be le ci do an te ri or men te por lei, na apu ra -
ção de qual quer acu sa ção pe nal for mu la da con tra
ela, ou para que se de ter mi nem seus di re i tos ou obri -
ga ções de na tu re za ci vil, tra ba lhis ta, fis cal ou de qual -
quer ou tra na tu re za.

2. Toda pes soa acu sa da de de li to tem di re i to a
que se pre su ma sua ino cên cia en quan to não se com -
pro ve le gal men te sua cul pa. Du ran te o pro ces so, toda 
pes soa tem di re i to, em ple na igual da de, às se guin tes
ga ran ti as mí ni mas:

a) di re i to do acu sa do de ser as sis ti do
gra tu i ta men te por tra du tor ou in tér pre te, se
não com pre en der ou não fa lar o idi o ma do
ju í zo ou tri bu nal ;

b) co mu ni ca ção pré via e por me no ri za -
da ao acu sa do da acu sa ção for mu la da;

c) con ces são ao acu sa do do tem po e
dos me i os ade qua dos para a pre pa ra ção de 
sua de fe sa;

d) di re i to do acu sa do de de fen der-se
pes so al men te ou de ser as sis ti do por um
de fen sor de sua es co lha e de co mu ni car-se, 
li vre men te e em par ti cu lar, com seu de fen -
sor;

e) di re i to ir re nun ciá vel de ser as sis ti do
por um de fen sor pro por ci o na do pelo Esta do, 
re mu ne ra do ou não, se gun do a le gis la ção
in ter na, se o acu sa do não se de fen der ele
pró prio nem no me ar de fen sor den tro do pra -
zo es ta be le ci do pela lei;

f) di re i to da de fe sa de in qui rir as tes te -
mu nhas pre sen tes no tri bu nal e de ob ter o
com pa re ci men to, como tes te mu nhas ou pe -
ri tos, de ou tras pes so as que pos sam lan çar
luz so bre os fa tos;

g) di re i to de não ser obri ga do a de por
con tra si mes ma, nem a de cla rar-se cul pa -
da; e

h) di re i to de re cor rer da sen ten ça para
juiz ou tri bu nal su pe ri or.

3. A con fis são do acu sa do só é va li da se fe i to
sem co a ção de ne nhu ma na tu re za.
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4. O acu sa do ab sol vi do por sen ten ça pas sa da
em jul ga do não po de rá ser sub me ti do a novo pro ces -
so pe los mes mos fa tos.

5. O pro ces so pe nal deve ser pú bli co, sal vo no
que for ne ces sá rio para pre ser var os in te res ses da
jus ti ça.

ARTIGO 9
Prin cí pio da Le ga li da de e da Re tro a ti vi da de

Nin guém pode ser con de na do por ações ou
omis sões que, no mo men to em que fo rem co me ti das,
não se jam de li tu o sas, de acor do com o di re i to apli cá -
vel. Tam pou co se pode im por pena mais gra ve que a
apli cá vel no mo men to da per pe tra ção do de li to. Se
de po is da per pe tra ção do de li to a lei dis pu ser a im po -
si ção de pena mais leve, o de lin qüen te será por isso
be ne fi ci a do.

ARTIGO 10
Di re i to à In de ni za ção

Toda pes soa tem di re i to de ser in de ni za da con -
for me a lei, no caso de ha ver sido con de na da em sen -
ten ça pas sa da em jul ga do, por erro ju di ciá rio.

ARTIGO 11
Pro te ção da Hon ra e da Dig ni da de

1. Toda pes soa tem di re i to ao res pe i to de sua
hon ra e ao re co nhe ci men to de sua dig ni da de.

2. Nin guém pode ser ob je to de in ge rên ci as ar bi -
trá ri as ou abu si vas em sua vida pri va da, na de sua fa -
mí lia, em seu do mi cí lio ou em sua cor res pon dên cia,
nem de ofen sas ile ga is à sua hon ra ou re pu ta ção.

3. Toda pes soa tem di re i to a pro te ção da lei con -
tra tais in ge rên ci as ou tais ofen sas.

ARTIGO 12
Li ber da de de Cons ciên cia e de Re li gião

1. Toda pes soa tem di re i to à li ber da de de cons -
ciên cia e de re li gião.

Esse di re i to im pli ca a li ber da de de con ser var
sua re li gião ou suas cren ças, ou de mu dar de re li gião
ou de cren ças, bem como a li ber da de de pro fes sar e
di vul gar sua re li gião ou suas cren ças, in di vi du al ou
co le ti va men te, tan to em pú bli co como em pri va do.

2. Nin guém pode ser ob je to de me di das res tri ti -
vas que pos sam li mi tar sua li ber da de de con ser var
sua re li gião ou suas cren ças, ou de mu dar de re li gião
ou de cren ças.

3. A li ber da de de ma ni fes tar a pró pria re li gião e
as pró pri as cres ças esta su je i ta uni ca men te às li mi ta -

ções pres cri tas pela lei e que se jam ne ces sá ri as pa ra
pro te ger a se gu ran ça, a or dem, a sa ú de ou a mo ral
pú bli cas ou os di re i tos ou li ber da des das de ma is pes -
so as.

4. Os pais, e quan do for o caso os tu to res, têm
di re i to a que seus fi lhos ou pu pi los re ce bam a edu ca -
ção re li gi o sa e mo ral que es te ja acor do com suas pró -
pri as con vic ções.

ARTIGO 13
Li ber da de de Pen sa men to e de Ex pres são

1. Toda pes soa tem di re i to à li ber da de de pen sa -
men to e de ex pres são. Esse di re i to com pre en de a li -
ber da de de bus car, re ce ber e di fun dir in for ma ções e
idéi as de toda na tu re za, sem con si de ra ção de fron te i -
ras, ver bal men te ou por es cri to, ou em for ma im pres -
sa ou ar tís ti ca, ou por qual quer ou tro pro ces so de sua 
es co lha.

2. O exer cí cio do di re i to pre vis to no in ci so pre ce -
den te não pode es tar su je i to à cen su ra pre via, mas a
res pon sa bi li da des ul te ri o res, que de vem ser ex pres -
sa men te fi xa das pela lei e ser ne ces sá ri as para as se -
gu rar:

a) o res pe i to aos di re i tos ou a re pu ta -
ção das de ma is pes so as; ou

b) a pro te ção da se gu ran ça na ci o nal,
da or dem pú bli ca, ou da sa ú de ou da mo ral
pú bli cas.

3. Não se pode res trin gir o di re i to de ex pres são 
por vias ou me i os in di re tos, tais como o abu so de
con tro les ofi ci a is ou par ti cu la res de pa pel de im -
pren sa, de fre qüên ci as ra di o e lé tri cas ou de equi pa -
men tos e apa re lhos usa dos na di fu são de in for ma -
ção, nem por qua is quer ou tros me i os des ti na dos a
obs tar a co mu ni ca ção e a cir cu la ção de idéi as e opi -
niões.

4. A lei pode sub me ter os es pe tá cu los pú bli cos a 
cen su ra pre via, com o ob je ti vo ex clu si vo de re gu lar o
aces so a eles, para pro te ção mo ral da in fân cia e da
ado les cên cia, sem pre ju í zo do dis pos to no in ci so 2.

5. A lei deve pro i bir toda pro pa gan da a fa vor da
guer ra, bem coma toda apo lo gia ao ódio na ci o nal, ra -
ci al ou re li gi o so que cons ti tua in ci ta ção à dis cri mi na -
ção, à hos ti li da de, ao cri me ou a vi o lên cia.

ARTIGO 14
Di re i to de Re ti fi ca ção ou Res pos ta

1. Toda pes sa atin gi da por in for ma ções ine xa tas 
ou ofen si vas emi ti das em seu pre ju í zo por me i os de
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di fu são le gal men te re gu la men ta dos e que se di ri jam
ao pú bli co em ge ral, tem di re i to a fa zer, pelo mes mo
ór gão de di fu são, sua re ti fi ca ção ou res pos ta, nas
con di ções que es ta be le ça a lei.

2. Em ne nhum caso a re ti fi ca ção ou a res pos ta
exi mi rão das ou tras res pon sa bi li da des le ga is que se
hou ver in cor ri do.

3. Para a efe ti va pro te ção da hon ra e da re pu ta -
ção, toda pu bli ca ção ou em pre sa jor na lís ti ca, ci ne ma -
to grá fi ca, de rá dio ou te le vi são, deve ter uma pes soa
res pon sá vel que não seja pro te gi da por imu ni da des
nem goze de foro es pe ci al.

ARTIGO 15
Di re i to de Re u nião

É re co nhe ci do o di re i to de re u nião pa cí fi ca e
sem ar mas. O exer cí cio de tal di re i to só pode es tar
su je i to às res tri ções pre vis tas pela lei e que se jam
ne ces sá ri as, numa so ci e da de de mo crá ti ca, no in te -
res se da se gu ran ça na ci o nal, da se gu ran ça ou da
or dem pú bli cas, ou para pro te ger a sa ú de ou a mo -
ral pú bli cas ou os di re i tos e li ber da des das de ma is
pes so as.

ARTIGO 16
Li ber da de de As so ci a ção

1. To das as pes so as têm o di re i to de as so ci ar-se 
li vre men te com fins ide o ló gi cos, re li gi o sos, po lí ti cos,
eco nô mi cos, tra ba lhis tas, so ci a is, cul tu ra is, des por ti -
vos ou de qual quer ou tra na tu re za.

2. O exer cí cio de tal di re i to só pode es tar su je i to
às res tri ções pre vis tas pela lei que se jam ne ces sá ri -
as, numa so ci e da de de mo crá ti ca, no in te res se da se -
gu ran ça na ci o nal, da se gu ran ça ou da or dem pú bli -
cas, ou para pro te ger a sa ú de ou a mo ral pú bli cas ou
os di re i tos e li ber da des das de ma is pes so as.

3. O dis pos to nes te ar ti go não im pe de a im po si -
ção de res tri ções le ga is, e mes mo a pri va ção do exer -
cí cio do di re i to de as so ci a ção, aos mem bros das For -
ças Ar ma das e da po lí cia.

ARTIGO 17
Pro te ção da Fa mí lia

1. A fa mí lia é o ele men to na tu ral e fun da men tal
da so ci e da de e deve ser pro te gi da pela so ci e da de e
pelo Esta do.

2. É re co nhe ci do o di re i to do ho mem e da mu -
lher de con tra í rem ca sa men to e de fun da rem uma fa -
mí lia, se ti ve rem a ida de e as con di ções para isso exi -

gi das pe las leis in ter nas, na me di da em que não afe -
tem es tas o prin cí pio da não-dis cri mi na ção es ta be le -
ci do nes ta Con ven ção.

3. O ca sa men to não pode ser ce le bra do sem o
li vre e ple no con sen ti men to dos con tra en tes.

4. Os Esta dos-Par tes de vem to mar me di das
apro pri a das no sen ti do de as se gu rar a igual da de de
di re i tos e a ade qua da equi va lên cia de res pon sa bi li da -
des dos côn ju ges quan to ao ca sa men to, du ran te o
ca sa men to e em caso de dis so lu ção do mes mo. Em
caso de dis so lu ção, se rão ado ta das dis po si ções que
as se gu rem a pro te ção ne ces sá ria aos fi lhos, com
base uni ca men te no in te res se e con ve niên cia dos
mes mos.

5. A lei deve re co nhe cer igua is di re i tos tan to aos
fi lhos nas ci dos fora do ca sa men to como aos nas ci dos 
den tro do ca sa men to.

ARTIGO 18
Di re i to ao Nome

Toda pes soa tem di re i to a um pre no me e aos
no mes de seus pais ou ao de um des tes. A lei deve re -
gu lar a for ma de as se gu rar a to dos esse di re i to, me di -
an te no mes fic tí ci os, se for ne ces sá rio.

ARTIGO 19
Di re i tos da Cri an ça

Toda cri an ça tem di re i to as me di das de pro te ção 
que a sua con di ção de me nor re quer por par te da sua
fa mí lia, da so ci e da de e do Esta do.

ARTIGO 20
Di re i to à Na ci o na li da de

1. Toda pes soa tem di re i to a uma na ci o na li da de.

2. Toda pes soa tem di re i to a na ci o na li da de do
Esta do em cujo ter ri tó rio hou ver nas ci do, se não ti ver
di re i to a ou tra.

3. A nin guém se deve pri var ar bi tra ri a men te de
sua na ci o na li da de nem do di re i to de muda-la.

ARTIGO 21
Di re i to às Pro pri e da de Pri va da

1. Toda pes soa tem di re i to ao uso e gozo dos
seus bens. A lei pode su bor di nar esse uso e gozo ao
in te res se so ci al.

2. Ne nhu ma pes soa pode ser pri va da de seus
bens, sal vo me di an te o pa ga men to de in de ni za ção
jus ta, por mo ti vo de uti li da de pú bli ca ou de in te res se
so ci al e nos ca sos e na for ma es ta be le ci dos pela lei.
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3. Tan to a usu ra como qual quer ou tra for ma de
ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem de vem ser re pri -
mi das pela lei.

ARTIGO 22
Di re i to de Cir cu la ção e de Re si dên cia

1. Toda pes soa que se ache le gal men te no ter ri -
tó rio de um Esta do tem di re i to de cir cu lar nele e de
nele re si dir em con for mi da de com as dis po si ções le -
ga is.

2. Toda pes soa tem o di re i to de sair li vre men te
de qual quer país, in clu si ve do pró prio.

3. O exer cí cio dos di re i tos aci ma men ci o na dos
não pode ser res trin gi do se não em vir tu de de lei, na
me di da in dis pen sá vel, numa so ci e da de de mo crá ti ca,
para pre ve nir in fra ções pe na is ou para pro te ger a se -
gu ran ça na ci o nal, a se gu ran ça ou a or dem pú bli cas, a 
mo ral ou a sa ú de pú bli cas, ou os di re i tos e li ber da des
das de ma is pes so as.

4. O exer cí cio dos di re i tos re co nhe ci dos no in ci -
so I pode tam bém ser res trin gi do pela lei, em zo nas
de ter mi na das, por mo ti vo de in te res se pú bli co.

5. Nin guém pode ser ex pul so do ter ri tó rio do
Esta do do qual for na ci o nal, nem ser pri va do do di re i -
to de nele en trar.

6. O es tran ge i ro que se ache le gal men te no ter -
ri tó rio de um Esta do-Par te nes ta Con ven ção só po der 
dele ser ex pul so em cum pri men to de de ci são ado ta -
da de acor do com a lei.

7. Toda pes soa tem o di re i to de bus car e re ce ber 
asi lo em ter ri tó rio es tran ge i ro, em caso de per se gui -
ção por de li tos po lí ti cos ou co muns co ne xos com de li -
tos po lí ti cos e de acordo com a le gis la ção de cada
Esta do e com os con vê ni os in ter na ci o na is.

8. Em ne nhum caso o es tran ge i ro pode ser ex -
pul so ou en tre gue a ou tro país, seja ou não de ori -
gem, onde seu di re i to a vida ou à li ber da de pes so al
es te ja em ris co de vi o la ção por ca u sa da sua raça,
na ci o na li da de, re li gião, con di ção so ci al ou de suas
opi niões po lí ti cas.

9. É pro i bi da a ex pul são co le ti va de es tran ge i -
ros.

ARTIGO 23
Di re i tos Po lí ti cos

1. To dos os ci da dãos de vem go zar dos se guin -
tes di re i tos e opor tu ni da des:

a) de par ti ci par na di re ção dos as sun -
tos pú bli cos, di re ta men te ou por meio de re -
pre sen tan tes li vre men te ele i tos;

b) de vo tar e ser ele i tos em ele i ções
pe rió di cas au tên ti cas, re a li za das por su frá -
gio uni ver sal e igual e por voto se cre to que
ga ran ta a li vre ex pres são da von ta de dos
ele i to res; a

c) de ter aces so, em con di ções ge ra is
de igual da de, as fun ções pú bli cas de seu
país.

2. A lei pode re gu lar o exer cí cio dos di re i tos e
opor tu ni da des a que se re fe re o in ci so an te ri or, ex -
clu si va men te por mo ti vos de ida de, na ci o na li da de,
re si dên cia, idi o ma, ins tru ção, ca pa ci da de ci vil ou
men tal, ou con de na ção, por juiz com pe ten te, em
pro ces so pe nal.

ARTIGO 24
Igual da de Pe ran te a Lei

To das as pes so as são igua is pe ran te a lei. Por
con se guin te, têm di re i to, sem dis cri mi na ção, a igual
pro te ção da lei.

ARTIGO 25
Pro te ção Ju di ci al

1. Toda pes soa tem di re i to a um re cur so sim ples
e rá pi do ou a qual quer ou tro re cur so efe ti vo, pe ran te
os ju i zes ou tri bu na is com pe ten tes, que a pra te ia con -
tra atos que vi o lem seus di re i tos fun da men ta is re co -
nhe ci dos pela cons ti tu i ção, pela lei ou pela pre sen te
Con ven ção, mes mo quan do tal vi o la ção seja co me ti -
da por pes so as que es te jam atu an do no exer cí cio de
suas fun ções ofi ci a is.

2. Os Esta dos-Par tes com pro me tem-se:

a) a as se gu rar que a au to ri da de com -
pe ten te pre vis ta pelo sis te ma le gal do Esta -
da de ci da so bre os di re i tos de toda pes soa
que in ter pu ser tal re cur so;

b) a de sen vol ver as pos si bi li da des de
re cur so ju di ci al; e

c) a as se gu rar o cum pri men to, pe las
au to ri da des com pe ten tes, de toda de ci são
em que se te nha con si de ra do pro ce den te o
re cur so.

CAPÍTULO III
Di re i tos Eco nô mi cos, So ci a is e Cul tu ra is

ARTIGO 26
De sen vol vi men to Pro gres si vo

Os Esta dos-Par tes com pro me tem-se a ado tar
pro vi dên ci as, tan to no âm bi to in ter no como me di an te
co o pe ra ção in ter na ci o nal, es pe ci al men te eco nô mi ca
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e téc ni ca, a fim de con se guir pro gres si va men te a ple -
na efe ti vi da de dos di re i tos que de cor rem das nor mas
eco nô mi cas, so ci a is e so bre edu ca ção, ciên cia e cul -
tu ra, cons tan tes da Car ta da Orga ni za ção dos Esta -
dos Ame ri ca nos, re for ma da pelo Pro to cou de Bu e nos 
Ai res, na me di da dos re cur sos dis po ní ve is, por via le -
gis la ti va ou por ou tros me i os apro pri a dos.

CAPITULO IV
Sus pen são de Ga ran ti as, Inter pre ta ção e Apli ca ção

ARTIGO 27
Sus pen são de Ga ran ti as

1. Em caso de guer ra, de pe ri go pú bli co, ou de
ou tra emer gên cia que ame a ce a in de pen dên cia ou
se gu ran ça do Esta do Par te, este po de rá ado tar dis -
po si ções que, na me di da e pelo tem po es tri ta men te li -
mi ta dos as exi gên ci as da si tu a ção, sus pen dam as
obri ga ções con tra í das em vir tu de des ta Con ven ção,
des de que tais dis po si ções não se jam in com pa tí ve is
com as de ma is obri ga ções que lhe im põe o Di re i to
Inter na ci o nal e não en cer rem dis cri mi na ção al gu ma
fun da da em mo ti vos de raça, cor, sexo, idi o ma, re li -
gião ou ori gem so ci al.

2. A dis po si ção pre ce den te não au to ri za a sus -
pen são dos di re i tos de te re i na dos nos se guin tes ar ti -
gos: 3 (Di re i to ao re co nhe ci men to da per so na li da de
ju rí di ca), 4 (Di re i to a vida), 5 (Di re i to 2º in te gri da de
pes so al), 6 (Pro i bi ção da es cra vi dão e ser vi dão), 9
(Prin cí pio da le ga li da de e da re tro a ti vi da de), 12 (Li -
ber da de de cons ciên cia e de re li gião), 17 (Pro te ção
da fa mí lia), 18 (Di re i to ao nome), 19 (Di re i tos da cri -
an ça), 20 (Di re i to a na ci o na li da de) e 23 (Di re i tos po lí -
ti cos), nem das ga ran ti as in dis pen sá ve is para a pro te -
ção de tais di re i tos.

3. Todo Esta do Par te que fi zer uso do di re i to de
sus pen são de ve ra im por mar ime di a ta men te os ou -
tros Esta dos Par tes na pre sen te Con ven ção, por in -
ter mé dio do Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, das dis po si ções cuja apli ca ção
haja sus pen di do, dos mo ti vos de ter mi nan tes da sus -
pen são e da data em que haja dado por ter mi na da tal
sus pen são.

ARTIGO 28
Cláu su la Fe de ral

1. Qu an do se tra tar de um Esta do Par te cons ti tu í do 
como Esta do fe de ral, o go ver no na ci o nal do alu di do
Esta do Par te cum pri ra to das as dis po si ções da pre sen te
Con ven ção, re la ci o na das com as ma té ri as so bre as qua -
is exer ce com pe tên cia le gis la ti va e ju di ci al.

2. No to can te s dis po si ções re la ti vas as ma té ri -
as que cor res pon dem a com pe tên cia das en ti da des
com po nen tes da fe de ra ção, o go ver no na ci o nal deve
to mar ime di a ta men te as me di das per ti nen tes, em
con for mi da de com sua cons ti tu i ção e suas leis, a fim
de que as au to ri da des com pe ten tes das re fe ri das en -
ti da des pos sam ado tar as dis po si ções ca bí ve is para o 
cum pri men to des ta Con ven ção.

3. Qu an do dois ou mais Esta dos Par tes de ci di -
rem cons ti tu ir en tre eles uma fe de ra ção ou ou tro tipo
de as so ci a ção, di li gen ci a rão no sen ti do de que o pac -
to co mu ni tá rio res pec ti vo con te nha as dis po si ções
ne ces sá ri as para que con ti nu em sen do efe ti vas no
novo Esta do as sim or ga ni za do as nor mas da pre sen -
te Con ven ção.

ARTIGO 29
Nor mas de Inter pre ta ção

Ne nhu ma dis po si ção des ta Con ven ção pode
ser in ter pre ta da no sen ti do de:

a) per mi tir a qual quer dos Esta dos
Par tes, gru po ou pes soa, su pri mir o gozo e
exer cí cio dos di re i tos e li ber da des re co nhe -
ci dos na Con ven ção ou li mi tá-los em ma i or
me di da do que a nela pre vis ta;

b) li mi tar o gozo e exer ci do de qual -
quer di re i to ou li ber da de que pos sam ser re -
co nhe ci dos de acor do com as leis de qual -
quer dos Esta dos Par tes ou de acor do com
ou tra con ven ção em que seja par te um dos
re fe ri dos Esta dos;

c) ex clu ir ou tros di re i tos e ga ran ti as
que são ine ren tes ao ser hu ma no ou que
de cor rem da for ma de mo crá ti ca re pre sen ta -
ti va de go ver no; e

d) ex clu ir ou li mi tar o efe i to que pos -
sam pro du zir a De cla ra ção Ame ri ca na dos
Di re i tos e De ve res do Ho mem e ou tros atos
in ter na ci o na is da mes ma na tu re za.

ARTIGO 30
Alcan ce das Res tri ções

As res tri ções per mi ti das, de acor do com esta
Con ven ção, ao gozo e exer cí cio dos di re i tos e li ber da -
des nela re co nhe ci dos, não po dem ser apli ca das se -
não de acor do com leis que fo rem pro mul ga das por
mo ti vo de in te res se ge ral e com o pro pó si to para o
qual hou ve rem sido es ta be le ci das.

Arti go 31. Re co nhe ci men to de ou tros di re i tos
Po de rão ser in clu í dos no re gi me de pro te ção

des ta Con ven ção ou tros di re i tos e li ber da des que fo -
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rem re co nhe ci dos de acor do com os pro ces sos es ta -
be le ci dos nos ar ti gos 69 e 70.

CAPITULO V 
De ve res das Pes so as

ARTIGO 32
Cor re la ção en tre De ve res e Di re i tos

1. Toda pes soa tem de ve res para com a fa mí lia,
a co mu ni da de e a hu ma ni da de.

2. Os di re i tos de cada pes soa são li mi ta dos pe -
los di re i tos dos de ma is, pela se gu ran ça de to dos e
pe las jus tas exi gên ci as do bem co mum, numa so ci e -
da de de mo crá ti ca.

PARTE II
 Me i os da Ppo te ção

CAPÍTULO VI
 Órgãos Com pe ten tes

ARTI GO 33

São com pe ten tes para co nhe cer dos as sun tos
re la ci o na dos com o cum pri men to dos com pro mis sos
as su mi dos pe los Esta dos Par tes nes ta Con ven ção:

a) a Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re -
i tos Hu ma nos, do ra van te de no mi na da a Co -
mis são; e

b) a cor te Inte ra me ri ca na de Di re i tos
Hu ma nos, do ra van te de no mi na da a Cor te.

CAPÍTULO VII
Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re it0s Hu ma nos

SEÇÃO I
 Orga ni za ção

ARTI GO 34

A Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma -
nos com por-se-a de sete mem bros., que de ve rão ser
pes so as de alta au to ri da de mo ral e de re co nhe ci do
sa ber em ma té ria de di re i tos hu ma nos.

ARTI GO 35

A Co mis são re pre sen ta to dos os Mem bros da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos.

ARTI GO 36

1. Os mem bros da Co mis são se rão ele i tos a ti tu -
lo pes so al, pela Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção,
de uma lis ta de can di da tos pro pos tos pe los go ver nos
dos Esta dos Mem bros.

2. Cada um dos re fe ri dos go ver nos pode pro por até 
três can di da tos, na ci o na is do Esta do que os pro pu ser ou
de qual quer ou tro Esta do Mem bro da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos. Qu an do for pro pos ta uma lis ta de
três can di da tos, pelo me nos um de les de ve ra ser na ci o -
nal de Esta do di fe ren te do pro po nen te.

ARTIGO 37

1. Os mem bros da Co mis são se rão ele i tos por
qua tro anos e só po de rão ser re e le i tos uma vez, po -
rem o man da to de três dos mem bros de sig na dos na
pri me i ra ele i ção ex pi ra rá ao cabo de dois anos. Logo
de po is da re fe ri da ele i ção, se rão de ter mi na dos por
sor te io, na Assem bléia Ge ral, os no mes des ses três
mem bros.

2. Não pode fa zer par te da Co mis são mais de
um na ci o nal de um mes mo Esta do.

ARTI GO 38

As va gas que ocor re rem na Co mis são, que não
se de vam a ex pi ra ção nor mal do man da to, se rão pre -
en chi das pelo Con se lho Per ma nen te da Orga ni za -
ção, de acor do com o que dis pu ser o Esta tu to da Co -
mis são.

ARTI GO 39

A Co mis são ela bo rar seu es ta tu to e sub me -
tê-lo-á à apro va ção da Assem bléia Ge ral e ex pe di rá
seu pró prio re gu la men to.

ARTI GO 40

Os ser vi ços de se cre ta ria da Co mis são de vem
ser de sem pe nha dos pela uni da de fun ci o nal es pe ci a -
li za da que faz par te da Se cre ta ria-Ge ral da Orga ni za -
ção e deve dis por dos re cur sos ne ces sá ri os para
cum prir as ta re fas que lhe fo rem con fi a das pela Co -
mis são.

SEÇÃO 2
 Fun ções

ARTIGO 41

A Co mis são tem a fun ção prin ci pal de pro mo ver
a ob ser vân cia e a de fe sa dos di re i tos hu ma nos e, no
exer cí cio do seu man da to, tem as se guin tes fun ções
e atri bu i ções:

a) es ti mu lar a cons ciên cia dos di re i tos
hu ma nos nos po vos da Amé ri ca;

b) for mu lar re co men da ções aos go ver -
nos dos Esta dos Mem bros, quan do o con si -
de rar con ve ni en te, no sen ti do de que ado -
tem me di das pro gres si vas em prol dos di re i -
tos hu ma nos no âm bi to de suas leis in ter -
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nas e seus pre ce i tos cons ti tu ci o na is, bem
como dis po si ções apro pri a das para pro mo -
ver o de vi do res pe i to a es ses di re i tos;

c) pre pa rar os es tu dos ou re la tó ri os
une con si de rar con ve ni en tes para o de sem -
pe nho de suas fun ções;

d) so li ci tar aos go ver nos dos Esta dos
Mem bros que lhe pro por ci o nem in for ma -
ções so bre as me di das que ado ta rem em
ma té ria de di re i tos hu ma nos;

e) aten der as con sul tas que, por meio
da Se cre ta ria-Ge ral da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, lhe for mu la rem os
Esta dos Mem bros so bre ques tões re la ci o -
na das com os di re i tos hu ma nos e, den tro de 
suas pos si bi li da des, pres tar-lhes o as ses so -
ra men to que eles lhe so li ci ta rem;

f) atu ar com res pe i to às pe ti ções e ou -
tras co mu ni ca ções, no exer cí cio de sua au -
to ri da de, de con for mi da de com o dis pos to
nos ar ti gos 44 a 51 des ta Con ven ção; e

g) apre sen tar um re la tó rio anu al
Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção dos Esta -
dos Ame ri ca nos.

ARTI GO 42

Os Esta dos Par tes de vem re me ter Co mis são
có pia dos re la tó ri os e es tu dos que, em seus res pec -
ti vos cam pos, sub me tem anu al men te as Co mis sões
Exe cu ti vas do Con se lho Inte ra me ri ca no Eco nô mi co
e So ci al e do Con se lho Inte ra me ri ca no de Edu ca -
ção, Ciên cia e Cul tu ra, a fim de que aque la vele por
que se pro mo vam os di re i tos de cor ren tes das nor -
mas eco nô mi cas, so ci a is e so bre edu ca ção, ciên cia
e cul tu ra, cons tan tes da Car ta da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nas, re for ma da pelo Pro to co lo de
Bu e nos Ai res.

ARTI GO 43

Os Esta dos Par tes obri gam-se a pro por ci o nar à
Co mis são as in for ma ções que esta lhes so li ci tar so -
bre a ma ne i ra pela qual o seu di re i to in ter no as se gu ra 
a apli ca ção efe ti va de qua is quer dis po si ções des ta
Con ven ção.

SEÇÃO 3
Com pe tên cia

ARTIGO 44

Qu al quer pes soa ou gru po de pes so as, ou en ti -
da de não go ver na men tal le gal men te re co nhe ci da em

um ou mais Esta dos Mem bros da Orga ni za ção, pode
apre sen tar

Co mis são pe ti ções que con te nham de nún ci as
ou que i xas de vi o la ção des ta Con ven ção por um
Esta do Par te.

ARTI GO 45

1. Todo Esta do Par te pode, no mo men to do de -
pó si to do seu ins tru men to de ra ti fi ca ção des ta Con -
ven ção ou de ade são a ela, ou em qual quer mo men to
pos te ri or, de cla rar caie re co nhe ce a com pe tên cia da
Co mis são para re ce ber e exa mi nar as co mu ni ca ções
em que um Esta do Par te ale gue ha ver ou tro Esta do
Par te in cor ri do em vi o la ções dos di re i tos hu ma nos
es ta be le ci dos nes ta Con ven ção.

2. As co mu ni ca ções fe i tas em vir tu de des te ar ti -
go só po dem ser ad mi ti das e exa mi na das se fo rem
apre sen ta das por um Esta do Par te que haja fe i to uma 
de cla ra ção pela qual re co nhe ça a re fe ri da com pe tên -
cia da Co mis são. A Co mis são não ad mi ti rá ne nhu ma
co mu ni ca ção con tra um Esta do Par te que não haja
fe i to tal de cla ra ção.

3. As de cla ra ções so bre re co nhe ci men to de
com pe tên cia po dem ser fe i tas para que esta vi go re
por tem po in de fi ni do, por pe río do de ter mi na do ou
para ca sos es pe cí fi cos.

4. As de cla ra ções se rão de po si ta das, na Se cre -
ta ria-Ge ral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, 
a qual en ca mi nha ra co pia das mes mas aos Esta dos
Mem bros da re fe ri da Orga ni za ção.

ARTI GO 46

1. Para que uma pe ti ção ou co mu ni ca ção apre -
sen ta da de acor do com os ar ti gos 44 ou 45 seja ad mi -
ti da pela Co mis são, será ne ces sá rio:

a) que ha jam sido in ter pos tos e es go -
ta dos os re cur sos da ju ris di ção in ter na, de
acor do com os prin cí pi os de di re i to in ter na -
ci o nal ge ral men te re co nhe ci dos;

b) que seja apre sen ta da den tro do pra -
zo de seis me ses, a par tir da data em que o
pre su mi do pre ju di ca do em seus di re i tos te -
nha sido no ti fi ca do da de ci são de fi ni ti va;

c) que a ma té ria da pe ti ção ou co mu -
ni ca ção não es te ja pen den te de ou tro pro -
ces so de so lu ção in ter na ci o nal; e

d) que, no caso do ar ti go 44, a pe ti ção 
con te nha o nome, a na ci o na li da de, a pro fis -
são, o do mi cí lio e a as si na tu ra da pes soa ou 
pes so as ou do re pre sen tan te le gal da en ti -
da de que sub me ter a pe ti ção. 
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2. As dis po si ções das alí ne as a e b do in ci so 1
des te ar ti go não se apli ca rão quan do:

a) não exis tir, na le gis la ção in ter na do
Esta do de que se tra tar, o de vi do pro ces so
le gal para a pro te ção do di re i to ou di re i tos
que se ale gue te ham sido vi o la dos;

b) não se hou ver per mi ti do ao pre su -
mi do pre ju di ca do em seus di re i tos o aces so
aos re cur sos da ju ris di ção in ter na, ou hou -
ver sido ele im pe di do de es go tá-los; e

c) hou ver de mo ra in jus ti fi ca da na de ci -
são so bre os men ci o na dos re cur sos.

ARTI GO 47

A Co mis são de cla ra rá inad mis sí vel toda pe ti ção 
ou co mu ni ca ção apre sen ta da de acor do com os ar ti -
gos 44 ou 45 quan do:

a) não pre en cher al gum dos re qui si tos
es ta be le ci dos no ar ti go 46;

b) não ex pu ser fa tos que ca rac te ri zem
vi o la ção dos di re i tos ga ran ti dos por esta
Con ven ção;

c) pela ex po si ção do pró prio pe ti ci o ná -
rio ou do Esta do, for ma ni fes ta men te in fun -
da da a pe ti ção ou co mu ni ca ção ou for evi -
den te sua to tal im pro ce dên cia; ou

d) for subs tan ci al men te re pro du ção de 
pe ti ção ou co mu ni ca ção an te ri or, já exa mi -
na da pela Co mis são ou por ou tro or ga nis mo 
in ter na ci o nal.

SEÇÃO 4
 Pro ces so

ARTI GO 48

1. A Co mis são, ao re ce ber uma pe ti ção ou co -
mu ni ca ção na qual se ale gue vi o la ção de qual quer
dos di re i tos con sa gra dos nes ta Con ven ção, pro ce de -
rá da se guin te ma ne i ra:

a) se re co nhe cer a ad mis si bi li da de da
pe ti ção ou co mu ni ca ção, so li ci ta rá in for ma ções 
ao Go ver no do Esta do ao qual per ten ça a au -
to ri da de apon ta da como res pon sá vel pela vi o -
la ção ale ga da e trans cre ve ra as par tes per ti -
nen tes da pe ti ção ou co mu ni ca ção. As re fe ri -
das in for ma ções de vem ser en vi a das den tro
de um pra zo ra zoá vel, fi xa do pela Co mis são
ao con si de rar as cir cuns tân ci as de cada caso;

b) re ce bi das às in for ma ções, ou trans -
cor ri do o pra zo fi xa do sem que se jam das

re ce bi das, ve ri fi ca ra se exis tem ou sub sis -
tem os mo ti vos da pe ti ção ou co mu ni ca ção.
No caso de não exis ti rem ou não sub sis ti -
rem, man da rá ar qui var o ex pe di en te;

c) po de rá tam bém de cla rar a inad mis -
si bi li da de ou a im pro ce dên cia da pe ti ção ou
co mu ni ca ção, com base em in for ma ção ou
pro va su per ve ni en tes;

d) se o ex pe di en te não hou ver sido ar -
qui va do, e com o fim de com pro var os fa tos, a 
Co mis são pro ce de rá, com co nhe ci men to das
par tes, a um exa me do as sun to ex pos to na
pe ti ção ou co mu ni ca ção. Se for ne ces sá rio e
con ve ni en te, a Co mis são pro ce der a uma in -
ves ti ga ção para cuja efi caz re a li za ção so li ci -
tar, e os Esta dos in te res sa dos lhe pro por ci o -
na rão, to das as fa ci li da des ne ces sá ri as;

e) po de rá pe dir aos Esta dos in te res sa -
dos qual quer in for ma ção per ti nen te e re ce -
be rá, se isso lhe for so li ci ta do, as ex po si -
ções ver ba is ou es cri tas que apre sen ta rem
os in te res sa dos; e

f) por-se-à a dis po si ção das par tes in -
te res sa das, a fim de che gar a uma so lu ção
amis to sa do as sun to, fun da da no res pe i to
aos di re i tos hu ma nos re co nhe ci dos nes ta
Con ven ção.

2. Entre tan to, em ca sos gra ves e ur gen tes,
pode ser re a li za da uma in ves ti ga ção, me di an te pré -
vio con sen ti men to do Esta do em cujo ter ri tó rio se
ale gue ha ver sido co me ti da a vi o la ção, tão-so men te
com a apre sen ta ção de uma pe ti ção ou co mu ni ca -
ção que re ú na to dos os re qui si tos for ma is de ad mis -
si bi li da de.

ARTI GO 49

Se se hou ver che ga do a uma so lu ção amis to sa 
de acor do com as dis po si ções do in ci so 1, f, do ar ti -
go 48, a Co mis são re di gir; um re la tó rio que ser; en -
ca mi nha do ao pe ti ci o ná rio e aos Esta dos-Par tes
nes ta Con ven ção e, pos te ri or men te, trans mi ti do,
para sua pu bli ca ção, ao Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni -
za ção dos Esta dos Ame ri ca nos. O re fe ri do re la tó rio
con te rá uma bre ve ex po si ção dos fa tos e da ao so lu -
ção al can ça da. Se qual quer das par tes no caso o so -
li ci tar, ser-lhe-á pro por ci o na da a mais am pla in for -
ma ção pos sí vel.

ARTI GO 50

1. Se não se che gar a uma so lu ção, e den tro do
pra zo que for fi xa do pelo Esta tu to da Co mis são, esta
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re di gi rá um re la tó rio no qual ex po rá os fa tos e suas
con clu sões. Se o re la tó rio não re pre sen tar, no todo ou 
em par te, o acor do unâ ni me dos mem bros da Co mis -
são, qual quer de les po de rá agre gar ao re fe ri do re la tó -
rio seu voto em se pa ra do. Tam bém se agre ga rão ao
re la tó rio as ex po si ções ver ba is ou es cri tas que hou -
ve rem sido fe i tas pe los in te res sa dos em vir tu de do in -
ci so 1, e, do ar ti go 48.

2. O re la tó rio será en ca mi nha do aos Esta dos in -
te res sa dos, aos qua is não será fa cul ta do pu bli cá-o.

3. Ao en ca mi nhar o re la tó rio, a Co mis são pode
for mu lar as pro po si ções e re co men da ções que jul gar
ade qua das.

ARTI GO 51

1. Se no pra zo de três me ses, a par tir da re mes -
sa aos Esta dos in te res sa dos de re la tó rio da Co mis -
são, o as sun to não hou ver sido so lu ci o na do ou sub -
me ti do a de ci são da Cor te pela Co mis são ou pelo
Esta do in te res sa do, ace i tan do sua cam pe tên cia, a
Co mis são po de rá emi tir, pelo voto da ma i o ria ab so lu -
ta dos seus mem bros, sua opi nião e con clu sões so -
bre a ques tão sub me ti da à sua con si de ra ção.

2. A Co mis são fará as re co men da ções per ti nen -
tes e fi xa rá um pra zo den tro do qual o Esta do deve to -
mar as me di das que lhe com pe ti rem para re me di ar a
si tu a ção exa mi na da.

3. Trans cor ri do o pra zo fi xa do, a Co mis são de ci -
di rá, pelo voto da ma i o ria ab so lu ta dos seus mem -
bros, se o Esta do to mou ou não me di das ade qua das
e se pu bli ca ou não seu re la tó rio.

CAPÍTULO VIII
Cor te Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos

SEÇÃO 1
Orga ni za ção

ARTI GO 52

1. A Cor te com por-se-á de sete ju í zes, na ci o -
na is dos Esta dos-Mem bros da Orga ni za ção, ele i tos 
a tí tu lo pes so al den tre ju ris tas da mais alta au to ri -
da de mo ral, de re co nhe ci da com pe tên cia em ma té -
ria de di re i tos hu ma nos, que re ú nam as con di ções
re que ri das para o exer cí cio das mais ele va das fun -
ções ju di ci a is, de acor do com a lei do Esta do do
qual se jam na ci o na is, ou do Esta do que os pro pu -
ser como can di da tos.

2. Não deve ha ver dois ju í zes da mes ma na ci o -
na li da de.

ARTI GO 53

1. Os ju í zes da Cor te se rão ele i tos, em vo ta ção
se cre ta e pelo voto da ma i o ria ab so lu ta dos Esta -
dos-Par tes na Con ven ção, na Assem bléia Ge ral da
Orga ni za ção, de uma lis ta de can di da tos pro pos tas
pe los mes mos Esta dos.

2. Cada um dos Esta dos-Par tes pode pro por até
três can di da tos, na ci o na is do Esta do que os pro pu ser
ou de qual quer ou tro Esta do-Mem bro da Orga ni za ção
dos Esta dos Ame ri ca nos. Qu an do se pro pu ser uma lis -
ta de três can di da tos, pelo me nos um de les de ve rá ser
na ci o nal de Esta do di fe ren te do pro po nen te.

ARTIGO 54

1. Os ju í zes da Cor te se rão ele i tos por um pe río do
de seis anos e só po de rão ser re e le i tos uma vez. O
man da to de três dos ju í zes de sig na dos na pri me i ra ele i -
ção ex pi ra rá ao cabo de três anos. Ime di a ta men te de -
po is da re fe ri da ele i ção, de ter mi nar-se-ão por sor te io,
na Assem bléia Ge ral, os no mes des ses três ju í zes.

2. O juiz ele i to para subs ti tu ir ou tro cujo man da to 
não haja ex pi ra do, com ple ta rá o pe río do des te.

3. Os ju í zes per ma ne ce rão em fun ções até o
tér mi no dos seus man da tos. Entre tan to, con ti nu a rão
fun ci o nan do nos ca sos de que já hou ve rem to ma do
co nhe ci men to e que se en con trem em fase de sen -
ten ça e, para tais efe i tos, não se rão subs ti tu í dos pe -
los no vos ju í zes ele i tos.

ARTI GO 55

1. O juiz que for na ci o nal de al gum dos Esta -
dos-Par tes no caso sub me ti do a Cor te, con ser va rá o
seu di re i to de co nhe cer do mes mo.

2. Se um dos ju í zes cha ma dos a co nhe cer do
caso for de na ci o na li da de de um dos Esta dos-Par tes,
ou tro Esta do-Par te no caso po de rá de sig nar uma
pes soa de sua es co lha para fa zer par te da Cor te na
qua li da de de juiz ad hoc.

3. Se, den tre os ju í zes cha ma dos a co nhe cer do
caso; ne nhum for da na ci o na li da de dos Esta dos-Par -
tes, cada um des tes po de rá de sig nar um juiz ad hoc.

4. O juiz ad hoc deve re u nir os re qui si tos in di ca -
dos no ar ti go 52.

5. Se vá ri os Esta dos-Par tes na Con ven ção ti ve -
rem o mes mo in te res se no caso, se rão con si de ra dos
como uma só par te, para os fins das dis po si ções an -
te ri o res. Em caso de dú vi da, a Cor te de ci di rá.

ARTI GO 56

O quo rum para as de li be ra ções da Cor te é
cons ti tu í do por cin co Ju í zes.
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ARTI GO 57

A Co mis são com pa re ce rá em to dos os ca sos
pe ran te a Cor te.

ARTIGO 58

1. A Cor te terá sua sede no lu gar que for de ter -
mi na do, na Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção, pe los
Esta dos-Par tes na Con ven ção, mas po de rá re a li zar
re u niões no ter ri tó rio de qual quer Esta do-Mem bro da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos em que o con -
si de rar con ve ni en te pela ma i o ria dos seus mem bros e 
me di an te pré via aqüi es cên cia do Esta do res pec ti vo.
Os Esta dos-Par tes na Con ven ção po dem na Assem -
bléia Ge ral, por dois ter ços dos seus vo tos, mu dar a
sede da Cor te.

2. A Cor te de sig na rá seu Se cre tá rio.
3. O Se cre tá rio re si di rá na sede da Cor te e de -

ve rá as sis tir as re u niões que ela re a li zar fora da mes -
ma.

ARTI GO 59

A Se cre ta ria da Cor te será por esta es ta be le ci -
da e fun ci o na rá sob a di re ção do Se cre tá rio da Cor te,
de acor do com as nor mas ad mi nis tra ti vas da Se cre ta -
ria Ge ral da Orga ni za ção em tudo o que não for in -
com pa tí vel com a in de pen dên cia da Cor te. Seus fun -
ci o ná ri os se rão no me a dos pelo Se cre tá rio-Ge ral da
Orga ni za ção, em con sul ta com o Se cre tá rio da Cor te.

ARTI GO 60

A Cor te ela bo ra rá seu es ta tu to e sub me tê-lo-á à 
apro va ção da Assem bléia Ge ral e ex pe di rá sou re gi -
men to.

SEÇÃO 2
Com pe tên cia e Fun ções

ARTI GO 61

1. So men te os Esta dos-Par tes e a Co mis são
têm di re i to de sub me ter caso a de ci são da Cor te.

2. Para que a Cor te pos sa co nhe cer de qual quer 
caso, é ne ces sá rio que se jam es go ta dos os pro ces -
sos pre vis tos nos ar ti gos 48 a 50.

ARTI GO 62

1. Todo Esta do Par te pode, no mo men to do de -
pó si to do seu ins tru men to de ra ti fi ca ção des ta Con -
ven ção ou de ade são a ela, ou em qual quer mo men to
pos te ri or, de cla rar que re co nhe ce como obri ga tó ria,
de ple no di re i to e sem con ven ção es pe ci al, a com pe -
tên cia da Cor te em to dos os ca sos re la ti vos à in ter -
pre ta ção ou apli ca ção des ta Con ven ção.

2. A de cla ra ção pode ser fe i ta in con di ci o nal -
men te, ou sob con di ção de re ci pro ci da de, por pra zo
de ter mi na do ou para ca sos es pe cí fi cos. De ve rá ser
apre sen ta da ao Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção,
que en ca mi nha rá có pi as da mes ma aos ou tros Esta -
dos Mem bros da Orga ni za ção e ao Se cre tá rio da
Cor te.

5. A Cor te tem com pe tên cia para co nhe cer de
qual quer caso re la ti vo a in ter pre ta ção e apli ca ção das 
dis po si ções des ta Con ven ção que lhe seja sub me ti -
do, des de que os Esta dos par tes no caso ten tam re -
co nhe ci do ou re co nhe çam a re fe ri da com pe tên cia,
seja por de cla ra ção es pe ci al, como pre vê em os in ci -
sos an te ri o res, seja por con ven ção es pe ci al.

ARTI GO 63

1. Qu an do de ci dir que hou ve vi o la ção de um di -
re i to ou li ber da de pro te gi dos nes ta Con ven ção, a
Cor te de ter mi na rá que se as se gu re ao pre ju di ca do o
gozo do seu di re i to ou li ber da de vi o la dos. De ter mi na -
rá tam bém, se isso for pro ce den te, que se jam re pa ra -
das as con se qüên ci as da me di da ou si tu a ção que
haja con fi gu ra do a vi o la ção des ses di re i tos, bem
como o pa ga men to de in de ni za ção jus ta a par te le sa -
da.

2.Em ca sos de ex tre ma gra vi da de e ur gên cia, e
quan do se fi zer ne ces sá rio evi tar da nos ir re pa rá ve is
as pes so as, a Cor te, nos as sun tos de que es ti ver co -
nhe cen do, po de rá to mar as me di das pro vi só ri as que
con si de rar per ti nen tes. Se se tra tar de as sun tos que
ain da não es ti ve rem sub me ti dos ao seu co nhe ci men -
to, po de rá atu ar a pe di do da Co mis são.

ARTI GO 64

1. Os Esta dos Mem bros da Orga ni za ção po de -
rão con sul tar a Cor te so bre a in ter pre ta ção des ta
Con ven ção ou de ou tros tra ta dos con cer nen tes à pro -
te ção dos di re i tos hu ma nos nos Esta dos ame ri ca nos.
Tam bém po de rão con sul tá-la, no que lhes com pe te,
os ór gãos enu me ra dos no ca pí tu lo X da Car ta da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, re for ma da
pelo Pro to co lo de Bu e nos Ai res.

2. A Cor te, a pe di do de um Esta do Mem bro da
Orga ni za ção, po de rá emi tir pa re ce res so bre a com -
pa ti bi li da de en tre qual quer de suas leis in ter nas e os
men ci o na dos ins tru men tos in ter na ci o na is.

ARTI GO 65

A Cor te sub me te rá à con si de ra ção da Assem -
bléia-Ge ral da Orga ni za ção, em cada pe río do or di -
ná rio de ses sões, um re la tó rio so bre suas ati vi da des 
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no ano an te ri or. De ma ne i ra es pe ci al, e com as re co -
men da ções per ti nen tes, in di ca rá os ca sos em que
um Esta do não te nha dado cum pri men to a suas sen -
ten ças.

SEÇÃO 3
Pro ces so

ARTI GO 66

1. A sen ten ça da Cor te deve ser fun da men ta da.
2. Se a sen ten ça não ex pres sar no todo ou em

par te a opi nião unâ ni me dos ju í zes, qual quer de les
terá di re i to a que se agre gue à sen ten ça o seu voto
dis si den te ou in di vi du al.

ARTI GO 67

A sen ten ça da Cor te será de fi ni ti va e ina pe lá vel. 
Em caso de di ver gên cia so bre o sen ti do ou al can ce
da sen ten ça, a Cor te in ter pre tá-la-á, a pe di do de
qual quer das par tes, des de que o pe di do seja apre -
sen ta do den tro de no ven ta dias a par tir da data da no -
ti fi ca ção da sen ten ça.

ARTI GO 68

1. Os Esta dos Par tes na Con ven ção com pro me -
tem-se a cum prir a de ci são da Cor te em todo caso em 
que fo rem par tes.

2. A par te da sen ten ça que de ter mi nar in de ni za -
ção com pen sa tó ria po de rá ser exe cu ta da no país res -
pec ti vo pelo pro ces so in ter no vi gen te para a exe cu -
ção de sen ten ças con tra o Esta do.

ARTI GO 69

A sen ten ça da Cor te deve ser no ti fi ca da às par -
tes no caso e trans mi ti da aos Esta dos Par tes na Con -
ven ção.

CAPÍTULO IX
Dis po si ções Co muns

ARTI GO 70

1. Os ju í zes da Cor te e os mem bros da Co mis -
são go zam, des de o mo men to de sua ele i ção e en -
quan to du rar o seu man da to, das imu ni da des re co -
nhe ci das aos agen tes di plo má ti cos pelo Di re i to Inter -
na ci o nal. Du ran te o exer cí cio dos seus car gos go zam, 
além dis so, dos pri vi lé gi os di plo má ti cos ne ces sá ri os
para o de sem pe nho de suas fun ções.

2. Não se po de rá exi gir res pon sa bi li da de em
tem po al gum dos ju í zes da Cor te, nem dos mem bros
da Co mis são, por vo tos e opi niões emi ti dos no exer cí -
cio de suas fun ções.

ARTI GO 71

Os car gos de juiz da Cor te ou de mem bro da
Co mis são são in com pa tí ve is com ou tras ati vi da des
que pos sam afe tar sua in de pen dên cia ou im par ci a li -
da de con for me o que for de ter mi na do nos res pec ti vos 
es ta tu tos.

ARTI GO 72

Os ju í zes da Cor te e os mem bros da Co mis são
per ce be rão ho no rá ri os e des pe sas de vi a gem na for -
ma e nas con di ções que de ter mi na rem os seus es ta -
tu tos, le van do em con ta a im por tân cia e in de pen dên -
cia de suas fun ções. Tais ho no rá ri os e des pe sas de
vi a gem se rão fi xa dos no or ça men to-pro gra ma da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, no qual de -
vem ser in clu í das, além dis so, as des pe sas da Cor te
e da sua Se cre ta ria. Para tais efe i tos, a Cor te ela bo ra -
rá o seu pró prio pro je to de or ça men to e sub me tê-lo-á
à apro va ção da Assem bléia Ge ral, por in ter mé dio da
Se cre ta ria-Ge ral. Esta úl ti ma não po de rá nele in tro -
du zir mo di fi ca ções.

ARTIGO 73

So men te por so li ci ta ção da Co mis são ou da
Cor te, con for me o caso, cabe à Assem bléia– Ge ral da 
Orga ni za ção re sol ver so bre as san ções apli cá ve is
aos mem bros da Co mis são ou aos ju í zes da Cor te
que in cor re rem nos ca sos pre vis tos nos res pec ti vos
es ta tu tos. Para ex pe dir uma re so lu ção, será ne ces sá -
ria ma i o ria de dois ter ços dos vo tos dos Esta dos
Mem bros da Orga ni za ção, no caso dos mem bros da
Co mis são; e, além dis so, de dois ter ços dos vo tos dos 
Esta dos Par tes na Con ven ção, se se tra tar dos ju í zes
da Cor te.

PARTE III
Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

CAPÍTULO X
Assi na tu ra, Ra ti fi ca ção, Re ser va, Emen da;

Pro to co lo e De nún cia

ARTI GO 74

1. Esta Con ven ção fica aber ta à as si na tu ra e ra -
ti fi ca ção ou ade são de to dos os Esta dos Mem bros da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos.

2. A ra ti fi ca ção des ta Con ven ção ou a ade são a
ela efe tu ar-se-á me di an te de pó si to de um ins tru men to
de ra ti fi ca ção ou de ade são na Se cre ta ria-Ge ral da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos. Esta Con ven -
ção en tra rá em vi gor logo que onze Esta dos hou ve rem
de po si ta do os seus res pec ti vos ins tru men tos de ra ti fi -
ca ção ou de ade são. Com re fe rên cia a qual quer ou tro
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Esta do que a ra ti fi car ou que a ela ade rir ul te ri or men te, 
a Con ven ção en tra rá em vi gor na data do de pó si to do
seu ins tru men to de ra ti fi ca ção ou de ade são.

3. O Se cre tá rio-Ge ral in for ma rá to dos os Esta -
dos Mem bros da Orga ni za ção so bre a en tra da em vi -
gor da Con ven ção.

ARTI GO 75

Esta Con ven ção só pode ser ob je to de re ser vas
em con for mi da de com as as dis po si ções da Con ven -
ção de Vi e na sô bre Di re i to dos Tra ta dos, as si na da em 
23 de maio de 1969.

ARTIGO 76

1. Qu al quer Esta do Par te, di re ta men te, e a Co -
mis são ou a Cor te, por in ter mé dio do Se cre tá rio-Ge -
ral, po dem sub me ter a Assem bléia-Ge ral, para o que
jul ga rem con ve ni en te, pro pos ta de emen da a esta
Con ven ção.

2. As emen das en tra rão em vi gor para os Esta -
dos que ra ti fi ca rem as mes mas na data em que hou -
ver sido de po si ta do o res pec ti vo ins tru men to de ra ti fi -
ca ção que cor res pon da ao nú me ro de dois ter ços dos 
Esta dos Par tes nes ta Con ven ção. Qu an to aos ou tros
Esta dos Par tes, en tra rão em vi gor na data em que de -
po si ta rem eles os seus res pec ti vos ins tru men tos de
ra ti fi ca ção.

ARTI GO 77

1. De acor do com a fa cul da de es ta be le ci da no
ar ti go 31, qual quer Esta do-Par te e a Co mis são po -
dem sub me ter à con si de ra ção dos Esta dos-Par tes
re u ni dos por oca sião da Assem bléia Ge ral, pro je tos e
pro to co los adi ci o na is a esta Con ven ção, com a fi na li -
da de de in clu ir pro gres si va men te no re gi me de pro te -
ção da mes ma ou tros di re i tos e li ber da des.

2. Cada pro to co lo de es ta be le cer as mo da li da -
des de sua en tra da em vi gor e será apli ca do so men te
en tre os Esta dos-Par tes do mes mo.

ARTI GO 78

1. Os Esta dos-Par tes po de rão de nun ci ar esta
Con ven ção de po is de ex pi ra do um pra zo de cin co
anos, a par tir da data da en tra da em vi gor da mes ma
e me di an te avi so pré vio de um ano, no ti fi can do o Se -
cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção, o qual deve in for mar
as ou tras Par tes.

2. Tal de nún cia não terá o efe i to de des li gar o
Esta do-Par te in te res sa do das obri ga ções con ti das
nes ta Con ven ção, no que diz res pe i to a qual quer ato
que, po den do cons ti tu ir vi o la ção des ta obri ga ções,

hou ver sido co me ti do por ele an te ri or men te à data na
qual a de nún cia pro du zir efe i to.

CAPÍTULO XI 
Dis po si ções Tran si tó ri as

SEÇÃO 1
 Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos

ARTI GO 79

Ao en trar em vi gor esta con ven ção, o Se cre tá -
rio-Ge ral pe di rá por es cri to a cada Esta do-Mem bro da 
Orga ni za ção que apre sen te, den tro de um pra zo de
no ven ta dias, seus can di da tos a mem bro da Co mis -
são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos. O Se cre tá -
rio-Ge ral pre pa ra rá uma lis ta por or dem al fa bé ti ca
dos can di da tos apre sen ta dos e a en ca mi nha rá aos
Esta dos-Mem bros da Orga ni za ção pelo me nos trin ta
dias an tes da Assem bléia Ge ral se guin te.

ARTI GO 80

A ele i ção da Co mis são far-se-á den tre os can di -
da tos que fi gu ram na lis ta a que se re fe re o ar ti go 79,
por vo ta ção se cre ta da Assem bléia Ge ral, e se rão de -
cla ra dos ele i tos os can di da tos que ob ti ve rem ma i or
nú me ro de vo tos e a ma i o ria ab so lu ta dos vo tos dos
re pre sen tan tes dos Esta dos-Mem bros. Se, para ele -
ger to dos os mem bros da Co mis são, for ne ces sá rio
re a li zar vá ri as vo ta ções, se rão eli mi na dos su ces si va -
men te, na for ma que for de ter mi na da pela Assem -
bléia Ge ral, os can di da tos que re ce be rem me nor nú -
me ro de vo tos.

SEÇÃO 2 
Cor te Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos

ARTI GO 81

Ao en trar em vi gor esta con ven ção, o Se cre tá -
rio-Ge ral so li ci ta rá por es cri to a cada Esta do-Par te
que apre sen te, den tro de um pra zo de no ven ta dias,
seus can di da tos a juiz da Cor te Inte ra me ri ca na de Di -
re i tos Hu ma nos. O Se cre tá rio-Ge ral pre pa ra rá uma
lis ta por or dem al fa bé ti ca dos can di da tos apre sen ta -
dos e a en ca mi nha rá aos Esta dos-Par tes pelo me nos 
trin ta dias an tes da Assem bléia Ge ral se guin te.

ARTI GO 82

A ele i ção dos ju í zes da Cor te far-se-á den tre os
can di da tos que fi gu rem na lis ta a que se re fe re o ar ti -
go 81, por vo ta ção se cre ta dos Esta dos-Par tes, na
Assem bléia Ge ral, e se rão de cla ra dos ele i tos os can -
di da tos que ob ti ve rem ma i or nú me ro de vo tos dos re -
pre sen tan tes dos Esta dos-Par tes. Se, para ele ger to -
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dos os ju í zes da Cor te, for ne ces sá rio re a li zar vá ri as
vo ta ções, se rão eli mi na dos su ces si va men te, na for -
ma que for de ter mi na da pe los Esta dos-Par tes, os
can di da tos que re ce bem me nor nú me ro de vo tos.

DECLARAÇÕES E RESERVAS

De cla ra ções do Chi le

A De le ga ção do Chi le apõe sua as si na tu ra a
esta Con ven ção, su je i ta à sua pos te ri or apro va ção
par la men tar e ra ti fi ca ção, em con for mi da de com as
nor mas cons ti tu ci o na is vi gen tes.

Declaração do Equador

A De le ga ção do Equa dor tem a hon ra de as si -
nar a Con ven ção Ame ri ca na so bre Di re i tos Hu ma -
nos. Não crê ne ces sá rio es pe ci fi car re ser va al gu ma, 
de i xan do a sal vo tão-so men te a fa cul da de ge ral
cons tan te da mes ma Con ven ção, que de i xa aos go -
ver nos a li ber da de de re ti fi cá-la.

Reserva do Uruguai

O ar ti go 80, pa rá gra fo 2, da Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca ori en tal do Uru guai, es ta be le ce que se
sus pen de a ci da da nia “pela con di ção de le gal men te
pro ces sa do em ca u sa cri mi nal de que pos sa re sul -
tar ‘pe na de pe ni ten ciá ria’ “. Essa li mi ta ção ao exer -
cí cio dos di re i tos re co nhe ci dos no ar ti go 23 da Con -
ven ção não está pre vis ta en tre as cir cuns tân ci as
que a tal res pe i to pre vê o pa rá gra fo 2 do re fe ri do ar -
ti go 23, mo ti vo por que a De le ga ção do Uru guai for -
mu la a re ser va per ti nen te.

EM FÉ DO QUE, os ple ni po ten ciá ri os aba i -
xo-as si na dos, cu jos ple nos po de res fo ram en con tra -
dos em boa e de vi da for ma, as si nam esta Con ven ção, 
que se de no mi na rá “PACTO DE SAN JOSÉ DE
COSTA RICA”, na ci da de de San José, Cos ta Rica,
em vin te e dois de no vem bro de mil no ve cen tos e ses -
sen ta e nove.

(Às 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,
si mul ta ne a men te.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2003
(Nº 1.830/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o exer cí cio da pro fis -
são de Tu ris mó lo go. 

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei re gu la men ta a pro fis são de Tu ris -

mó lo go.

Art. 2º Po de rão exer cer a pro fis são de Tu ris mó -
lo go no País:

I – os pos su i do res de di plo ma de ní vel su pe ri or
em Tu ris mo, ex pe di do por es co las ofi ci a is ou re co -
nhe ci das pelo Go ver no Fe de ral;

II – os di plo ma dos por es ta be le ci men to de en si -
no su pe ri or es tran ge i ro, em cur so equi va len te, des de
que o res pec ti vo di plo ma seja re co nhe ci do, na for ma
da le gis la ção vi gen te;

III – os que, em bo ra não di plo ma dos nos ter mos
dos in ci sos I e II, ve nham exer cen do com pro va da -
men te e de for ma inin ter rup ta, até a data da pu bli ca -
ção des ta lei, as ati vi da des de Tu ris mó lo go há pelo
me nos doze me ses.

Art. 3º Com pe te ao Tu ris mó lo go:

I – co or de nar, ori en tar e exe cu tar tra ba lhos téc ni -
cos, es tu dos, pes qui sas e pro je tos na área de Tu ris mo;

II – ana li sar da dos eco nô mi cos, es ta tís ti cos e
so ci a is ne ces sá ri os à for mu la ção de po lí ti ca, pla nos,
pro gra mas e pro je tos do se tor tu rís ti co;

III – ela bo rar pla nos vi san do ao de sen vol vi men -
to do se tor tu rís ti co;

IV – ana li sar es tu dos re la ti vos a le van ta men tos
so ci o e co nô mi cos e cul tu ra is, na área de Tu ris mo ou
em ou tras áre as que te nham in fluên cia so bre as ati vi -
da des e ser vi ços de Tu ris mo;

V – co or de nar e ori en tar tra ba lhos es pe ci a li za -
dos, em âm bi to in ter mu ni ci pal, in te res ta du al e in -
ter-re gi o nal, vi san do fa vo re cer a in te gra ção de ati vi -
da des e ser vi ços tu rís ti cos;

VI – co or de nar e ori en tar tra ba lhos de se le ção e
clas si fi ca ção de lo ca is e áre as de in te res se tu rís ti co,
vi san do ao ade qua do apro ve i ta men to dos re cur sos
na tu ra is e cul tu ra is, de acor do com sua na tu re za ge o -
grá fi ca; his tó ri ca e ar tís ti ca, bem como sua vi a bi li da -
de eco nô mi ca;

VII – co or de nar e ori en tar le van ta men tos, es tu -
dos e pes qui sas re la ti va men te a ins ti tu i ções, em pre -
sas e ór gãos, pú bli cos e pri va dos, que aten dam ao
se tor tu rís ti co;

VIII – co or de nar, ori en tar e ela bo rar pla nos e
pro je tos de mar ke ting tu rís ti co;

IX – pres tar con sul to ria e as ses so ria na ela bo ra -
ção de pla nos, pro gra mas e pro je tos a se rem de sen -
vol vi dos no se tor tu rís ti co.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL 
Nº 1.830, DE 1999

Dis põe so bre o exer cí cio da pro fis -
são de Tu ris mó lo go e au to ri za a cri a ção
do Con se lho Fe de ral e dos Con se lhos
Re gi o na is de Tu ris mo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei re gu la men ta a pro fis são de Tu ris -

mó lo go e au to ri za a cri a ção do Con se lho Fe de ral e
dos Con se lhos Re gi o na is de Tu ris mo.

Art. 2º Po de rão exer cer a pro fis são de Tuns mói -
o go no País:

I – os pos su i do res de di plo ma de ní vel su pe ri or
em Tu ris mo, ex pe di do por es co las ofi ci a is ou re co -
nhe ci das pelo Go ver no Fe de ral;

II – os di plo ma dos por es ta be le ci men to de en si -
no su pe ri or es tran ge i ro, em cur so equi va len te. des de
que o res pec ti vo di plo ma seja re co nhe ci do, na for ma
da le gis la ção vi gen te;

III – os que, em bo ra não di plo ma dos nos ter mos
dos in ci sos an te ri o res, ve nham exer cen do com pro va -
da men te e de for ma inin ter rup ta, até a data da pu bli -
ca ção des ta lei, as ati da des de Ti ris mó lo go há pelo
me nos 12 (doze) me ses.

Art. 3º Com pe te ao Tu ris mó lo go:
I – co or de nar, ori en tar e exe cu tar tra ba lhos téc -

ni cos, es tu dos, pes qui sas e pro je tos na área de Tu ris -
mo;

II – ana li sar da dos eco nô mi cos, es ta tís ti cos e
so ci a is ne ces sá ri os à for mu la ção de po lí ti ca, pla nos,
pro gra mas e pro je tos do se tor tu rís ti co;

III – ela bo rar pla nos vi san do ao de sen vol vi men -
to do se tor tu rís ti co;

IV – ana li sar es tu dos re la ti vos a le van ta men tos
so ci o e co nô mi cos e cul tu ra is, na área de Tu ris mo ou
em ou tras àre as que te nham in fluên cia so bre as ati vi -
da des e ser vi ços de Tu ris mo;

V – co or de nar e ori en tar tra ba lhos es pe ci a li za -
dos, em âm bi to in ter mu ni ci pal, in te res ta du al e in -
ter-re gi o nal, vi san do fa vo re cer a in te gra ção de ati vi -
da des e ser vi ços tu rís ti cos;

VI – co or de nar e ori en tar tra ba lhos de se le ção e
clas si fi ca ção de lo ca is e áre as de in te res se tu rís ti co,
vi san do ao ade qua do apro ve i ta men to dos re cur sos
na tu ra is e cul tu ra is, de acor do com sua na tu re za ge o -
grá fi ca, his tó ri ca e ar tís ti ca, bem como sua vi a bi li da -
de eco nô mi ca;

VII – co or de nar e ori en tar le van ta men tos, es tu -
dos e pes qui sas re la ti va men te a ins ti tu i ções, em pre -
sas e ór gãos, pú bli cos e pri va dos, que aten dam ao
se tor tu rís ti co;

VIII – co or de nar, ori en tar e ela bo rar pla nos e
pro je tos de mar ke ting tu rís ti co;

IX – pres tar con sut to ria e as ses so ria na ela bo -
ra ção de pla nos, pro gra mas e pro je tos a se rem de -
sen vol vi dos no se tor tu rís ti co.

Art. 4º Fica au to ri za da a cri a ção do Con se lho
Fe de ral de Tu ris mo e dos Con se lhos Re gi o na is de Tu -
ris mo que te rão como ob je ti vos pre cí pu os ori en tar e
fis ca li zar, em ca rá ter pri va do, o exer cí cio da pro fis são
de Tu ris mó lo go, bem como as pes so as ju rí di cas que
têm sua ati vi da de prin ci pal re la ci o na da à área de Tu -
ris mo.

Art. 5º A or ga ni za ção, a es tru tu ra e o fun ci o na -
men to dos Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Tu ris -
mo se rão dis ci pli na dos em seus es ta tu tos e re gi men -
tos, me di an te de ci são do ple ná rio da que le Con se lho
Fe de ral, ga ran tin do-se que, na com po si ção des se
ple ná rio, es te jam re pre sen ta dos to dos os seus Con -
se lhos Re gi o na is de Tu ris mo.

Pa rá gra fo úni co. Os pri me i ros mem bros efe ti vos
e su plen tes do Con se lho Fe de ral de Tu ris mo se rão
ele i tos para um man da to pro vi só rio de dois anos, em
re u nião das as so ci a ções re pre sen ta ti vas de pro fis si -
o na is e de em pre sas do se tor de Tu ris mo, cri a das nos 
ter mos da Cons ti tu i ção Fe de ral, com per so na li da de
ju rí di ca pró pria, no pra zo de até no ven ta dias após a
pro mul ga ção des ta lei.

Art. 6º O Con se lho Fe de ral de Tu ris mo e os Con -
se lhos Re gi o na is de Tu ris mo, em seus res pec ti vos
âm bi tos, são au to ri za dos, den tro dos li mi tes es ta be le -
ci dos em lei, a fi xar, co brar e exe cu tar as con tri bu i -
ções anu a is de vi das por pes so as fí si cas ou ju rí di cas,
bem como pre ços de ser vi ços e mul tas que cons ti tu i -
rão, re ce i tas pró pri as, con si de ran do-se tí tu lo exe cu ti -
vo ex tra ju di ci al a cer ti dão re la ti va aos cré di tos de cor -
ren tes.

Art. 7º O con tro le das ati vi da des fi nan ce i ras e
ad mi nis tra ti vas dos Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is
de Tu ris mo será re a li za do pe los seus ór gãos in ter nos, 
de ven do os Con se lhos Re gi o na is pres tar con tas anu -
al men te ao Con se lho Fe de ral e este, aos Con se lhos
Re gi o na is.

Art. 8º Os pro fis si o na is da área de Tu ris mo, para 
o exer cí cio de sua pro fis são, de ve rão, obri ga to ri a -
men te, ins cre ver-se nos Con se lhos Re gi o na is de Tu -
ris mo de sua re gião.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Hoje não há como ne gar a im por tân cia eco nô -
mi ca e so ci al do tu ris mo, não ape nas no País, mas em 
todo o mun do. A Orga ni za ção Mun di al do Tu ris mo –
OMT di vul gou re cen te men te al guns nú me ros que fa -
lam por si mes mos. Se gun do es ti ma ti va da que la
Orga ni za ção, o to tal de tu ris tas es tran ge i ros pas sou
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de 380 mi lhões de pes so as, em 1985, para 534 mi -
lhões, em 1995, es pe ran do-se que a mar ca dos 700
mi lhões de tu ris tas in ter na ci o na is e dos 7 bi lhões de
tu ris tas do més ti cos seja su pe ra da num pe río do de
seis anos.

Por ou tro lado, o fa tu ra men to do se tor tu ris mo
no mun do já ul tra pas sou a mar ca dos US$3,6 tri -
lhões, po den do al can çar o in crí vel mon tan te de US$7
tri lhões no ano de 2005.

O País pre ci sa es tar pre pa ra do para se in se rir
de for ma de ci si va nes se mer ca do. Para tan to, pre ci -
sa mos ter pro fis si o na is me lhor ca pa ci ta dos para
aten der a con ten to as inú me ras so li ci ta ções de cor -
ren tes do se tor.

Nes se sen ti do, acre di ta mos que o pri me i ro pas -
so a ser to ma do deve ser a re gu la men ta ção da pro fis -
são de tu ris mó lo go, que vem a ser, exa ta men te, o pro -
fis si o nal en car re ga do de ela bo rar e co or de nar as
ações vol ta das para o tu ris mo.

A pro po si ção au to ri za, tam bém, a cri a ção dos
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Tu ris mo, en ti da -
des res pon sá ve is pela ori en ta ção e fis ca li za ção do
exer cí cio pro fis si o nal.

Ante o in ques ti o ná vel al can ce so ci al da ma té ria, 
so li ci ta mos o apo io de nos sos ilus tres Pa res na apro -
va ção do pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sães, de 1999. – De pu ta da Ma ria
Elvi ra.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2003
(Nº 3.926/2000, na Casa de ori gem)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.718,
de 27 de no vem bro de 1998, eli mi nan do a 
cu mu la ti vi da de das con tri bu i ções so ci a is 
PIS/Pa sep e Co fins, in ci den tes so bre as
ope ra ções de ven da de mer ca do ri as e
ser vi ços.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.718, de 27 de no vem bro

de 1998, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 2º As con tri bu i ções para o
PIS/Pa sep e a Co fins de vi das pe las pes so -
as ju rí di cas de di re i to pri va do se rão cal cu la -
das com base na sua re ce i ta ou no seu fa tu -
ra men to, ob ser va das a le gis la ção vi gen te e
as al te ra ções in tro du zi das por esta lei.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta
lei, con si de ra-se:

I – re ce i ta: a re ce i ta bru ta ob ti da pe las
pes so as ju rí di cas de que tra ta o § 1º do art.
22, da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
bem como pe las de ma is pes so as ju rí di cas,
quan do não de cor ren tes das ope ra ções
des cri tas no in ci so II des te pa rá gra fo;

II – fa tu ra men to: a re ce i ta bru ta de cor -
ren te da ven da de mer ca do ri as, de mer ca -
do ri as e ser vi ços e de ser vi ços de qual quer
na tu re za.” (NR.)

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de no -
vem bro de 1998, pas sa a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

“Art. 3º As con tri bu i ções in ci den tes so -
bre o fa tu ra men to de que tra ta o in ci so II do
pa rá gra fo úni co do art. 2º, após as ex clu -
sões pre vis tas nes ta lei, se rão com pen sa -
das com as con tri bu i ções que hou ve rem in -
ci di do nas ope ra ções de aqui si ção de mer -
ca do ri as, de mer ca do ri as e ser vi ços e de
ser vi ços de qual quer na tu re za, sem pre ju í zo 
do dis pos to no art. 3º da Lei nº 9.990, de 21
de ju lho de 2000.

§ 1º (re vo ga do)
§ 2º Obser va das as di fe ren tes hi pó te -

ses de in ci dên cia de que tra tam os in ci sos I
e II do pa rá gra fo úni co do art. 2º, ex clu -
em-se, para fins de apu ra ção das res pec ti -
vas ba ses de cál cu lo:

..............................................................
§ 3º Nas ope ra ções re a li za das em

mer ca dos fu tu ros, con si de ra-se re ce i ta o re -
sul ta do po si ti vo dos ajus tes diá ri os ocor ri -
dos no mês.

§ 4º Nas ope ra ções de câm bio, re a li -
za das por ins ti tu i ção au to ri za da pelo Ban co
Cen tral do Bra sil, con si de ra-se re ce i ta a di -
fe ren ça po si ti va en tre o pre ço de ven da e o
pre ço de com pra da mo e da es tran ge i ra.

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

Art. 3º O dis pos to no art. 3º da Lei nº 9.718, de 
27 de no vem bro de 1998, será im ple men ta do no
pra zo de doze me ses, a con tar da data de pu bli ca -
ção des ta lei.

Art. 4º Em vir tu de do dis pos to no art. 3º e no pra -
zo ali as si na la do, o Con gres so Na ci o nal fi xa rá no vas
alí quo tas para a Co fins e o PIS/Pa sep, de sor te a
man ter o mes mo ní vel mé dio de ar re ca da ção ob ti do
du ran te o re fe ri do pra zo.

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

Art. 6º Re vo ga-se o § 1º do art. 3º da Lei nº
9.718, de 27 de no vem bro de 1998.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

Alte ra a Le gis la ção Tri bu tá ria Fe -
de ral.

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

CAPÍTULO I
Da Con tri bu i ção para o PIS/Pa sep e Co fins

Art. 2º As con tri bu i ções para o PIS/Pa sep e a
Co fins, de vi das pe las pes so as ju rí di cas de di re i to pri -
va do, se rão cal cu la das com base no seu fa tu ra men to, 
ob ser va das a le gis la ção vi gen te e as al te ra ções in tro -
du zi das por esta Lei.

Art. 3º O fa tu ra men to a que se re fe re o ar ti go an -
te ri or cor res pon de à re ce i ta bru ta da pes soa ju rí di ca.

§ 1º Enten de-se por re ce i ta bru ta a to ta li da de
das re ce i tas au fe ri das pela pes soa ju rí di ca, sen do ir -
re le van tes o tipo de ati vi da de por ela exer ci da e a
clas si fi ca ção con tá bil ado ta da para as re ce i tas.

§ 2º Para fins de de ter mi na ção da base de cál -
cu lo das con tri bu i ções a que se re fe re o art. 2º, ex clu -
em-se da re ce i ta bru ta:

I – as ven das can ce la das, os des con tos in con di -
ci o na is con ce di dos, o Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos – IPI e o Impos 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 Inte res ta du al e Inter mu ni -
ci pal e de Co mu ni ca ção – ICMS, quan do co bra do
pelo ven de dor dos bens ou pres ta dor dos ser vi ços na
con di ção de subs ti tu to tri bu tá rio;

II – as re ver sões de pro vi sões ope ra ci o na is e
re cu pe ra ções de cré di tos ba i xa dos como per da, que 
não re pre sen tem in gres so de no vas re ce i tas, o re -
sul ta do po si ti vo da ava li a ção de in ves ti men tos pelo
va lor do pa tri mô nio lí qui do e os lu cros e di vi den dos
de ri va dos de in ves ti men tos ava li a dos pelo cus to de
aqui si ção, que te nham sido com pu ta dos como re ce i -
ta; (vide Me di da Pro vi só ria nº 2158-35, de
24-8-2001)

III – os va lo res que, com pu ta dos como re ce i ta,
te nham sido trans fe ri dos para ou tra pes soa ju rí di ca,
ob ser va das nor mas re gu la men ta do ras ex pe di das
pelo Po der Exe cu ti vo; (Re vo ga do pela MPV nº
2.158-35, de 24-8-2001)

IV – a re ce i ta de cor ren te da ven da de bens do
ati vo per ma nen te.

§ 3º Nas ope ra ções re a li za das em mer ca dos fu -
tu ros, con si de ra-se re ce i ta bru ta o re sul ta do po si ti vo
dos ajus tes diá ri os ocor ri dos no mês.

§ 4º Nas ope ra ções de câm bio, re a li za das por
ins ti tu i ção au to ri za da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
con si de ra-se re ce i ta bru ta a di fe ren ça po si ti va en tre o 
pre ço de ven da e o pre ço de com pra da mo e da es -
tran ge i ra.

§ 5º Na hi pó te se das pes so as ju rí di cas re fe ri das 
no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, se rão ad mi ti das, para os efe i tos da Co fins, as
mes mas ex clu sões e de du ções fa cul ta das para fins
de de ter mi na ção da base de cál cu lo da con tri bu i ção
para o PIS/Pa sep.

§ 6º (vide Me di da Pro vi só ria nº 2158-35, de
24-8-2001)

I. (vide Me di da Pro vi só ria nº 2158-35, de
24-8-2001)

a) (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

b) (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

c) (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

d) (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

e) (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

II. (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

III. (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

IV. (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

§ 7º (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

§ 8º (vide Me di da Pro vi só ria nº 2158-35, de
24-8-2001)

I. (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

II.(vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

§ 9º (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

I. (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

II. (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)

III. (vide Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de
24-8-2001)
....................................................................................
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LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se -
gu ri da de So ci al, ins ti tui Pla no de Cus te -
io, e dá ou tras pro vi dên ci as.

PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI Nº 8.212,
DE 24 DE JULHO DE 1991, DETERMINADA PELO
ART. 12 DA LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO

DE 1997

CAPÍTULO IV
Da Con tri bu i çao da Empre sa

Art. 22. A con tri bu i ção a car go da em pre sa, des -
ti na da à Se gu ri da de So ci al, além do dis pos to no art.
23, é de: (*)Nota. A Lei nº 9.317, de 5.12.96, dis pôs
so bre o tra ta men to di fe ren ci a do às mi cro em pre sas e
em pre sas de pe que no por te – SIMPLES.
....................................................................................

§ 1º No caso de ban cos co mer ci a is, ban cos de
in ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi men to, ca i xas
eco nô mi cas, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e
in ves ti men to, so ci e da des de cré di to imo bi liá rio, so ci e -
da des cor re to ras, dis tri bu i do ras de tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to mer can til,
co o pe ra ti vas de cré di to, em pre sas de se gu ros pri va -
dos e de ca pi ta li za ção, agen tes au tô no mos de se gu -
ros pri va dos e de cré di to e en ti da des de pre vi dên cia
pri va da aber tas e fe cha das, além das con tri bu i ções
re fe ri das nes te ar ti go e no art. 23, é de vi da a con tri bu -
i ção adi ci o nal de dois vír gu la cin co por cen to so bre a
base de cál cu lo de fi ni da nos in ci sos I e III des te ar ti go. 
(Re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-99) (Vide
Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de 24-8-2001)
....................................................................................

LEI Nº 9.990, DE 21 DE JULHO DE 2000

Pror ro ga o pe río do de tran si ção pre -
vis to na Lei nº 9.478, de 6 de agos to de
1997, que 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, e al te ra dis po si ti vos da 
Lei nº 9.718, de 27 de no vem bro de 1998,
que al te ra a le gis la ção trí bu tá ria fe de ral.

Art. 3º Os arts 4º, 5º e 6º da Lei nº 9.718, de 27
de no vem bro de 1998, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 4º As con tri bu i ções para os Pro gra mas de
Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co – PIS/Pa sep e para o Fi nan ci a men to 
da Se gu ri da de So ci al – COFINS, de vi das pe las re fi -
na ri as de pe tró leo se rão cal cu la das, res pec ti va men -
te, com base nas se guin tes ali quo tas:”(NR)

“I – dois in te i ros e sete dé ci mos por cen to e doze 
in te i ros e qua ren ta e cin co cen té si mos por cen to, in ci -
den tes so bre a re ce i ta bru ta de cor ren te da ven da de
ga so li nas, ex ce to ga so li na de avi a ção;”(AC)

“II – dois in te i ros e vin te e três cen té si mos por
cen to e dez in te i ros e vin te e nove cen té si mos por
cen to, in ci den tes so bre a re ce i ta bru ta de cor ren te da
ven da de óleo di e sel;”(AC)

“III – dois in te i ros e cin qüen ta e seis cen té si mos
por cen to e onze in te i ros e oi ten ta e qua tro cen té si -
mos por cen to in ci den tes so bre a re ce i ta bru ta de cor -
ren te da ven da de gás li qüe fe i to de pe tró leo –
GLP;”(AC)

“IV – ses sen ta e cin co cen té si mos por cen to e
três por cen to in ci den tes so bre a re ce i ta bru ta de cor -
ren te das de ma is ati vi da des.”(AC)

“Pa rá gra fo úni co. Re vo ga do.”

“Art. 5º As con tri bu i ções para os Pro gra mas de 
Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co – PIS/Pa sep e para o Fi nan ci a men -
to da Se gu ri da de So ci al – COFINS de vi das pe las
dis tri bu i do ras de ál co ol para fins car bu ran tes se rão
cal cu la das, res pec ti va men te, com base nas se guin -
tes alí quo tas:”(NR)

I – um in te i ro e qua ren ta e seis cen té si mos por 
cen to e seis in te i ros e se ten ta e qua tro cen té si mos
por cen to, in ci den tes so bre a re ce i ta bru ta de cor ren -
te da ven da de ál co ol para fins car bu ran tes, ex ce to
quan do adi ci o na do à ga so li na;”(AC)

“II – ses sen ta e cin co cen té si mos por cen to e
três por cen to in ci den tes so bre a re ce i ta bru ta de -
cor ren te das de ma is ati vi da des.”(AC)

“Pa rá gra fo úni co. Re vo ga do.”
“Art. 6º O dis pos to no art. 4º des ta Lei apli ca-se,

tam bém, aos de ma is pro du to res e im por ta do res dos
pro du tos ali re fe ri dos.”(NR)

“Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de im por ta ção
de ál co ol car bu ran te, a in ci dên cia re fe ri da no art. 5º
dar-se-á na for ma de seu:”(NR)

“I – in ci so I, quan do re a li za da por dis tri bu i do ra
do pro du to;”(NR)

“II – in ci so II, nos de ma is ca sos.”(NR)
....................................................................................

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

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12723    361ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2003
(Nº 4.161/2001, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a al te ra ção da Lei nº
5.917, de 10 de se tem bro de 1973, para
in clu ir a li ga ção ro do viá ria Ca me tá – Li -
mo e i ro (PA – 156)  à BR – 422 (Novo Re -
par ti men to) à BR –230 (Tran sa ma zô ni ca)
na re la ção des cri ti va do Sis te ma Ro do -
viá rio Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se na re la ção des cri ti va das Ro do -

vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, in te gran te do
ane xo do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela
Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973, o se guin te
tre cho ro do viá rio:

– PA – 156 (Li mo e i ro do Aju ru – Ca -
me tá – Tu cu ruí) de 262km, in ter li gan do di re -
ta men te às in ter li ga das BRs – 422 e 230
(Novo Re par ti men to – Tu cu ruí e Tran sa ma -
zô ni ca, res pec ti va men te)

Pa rá gra fo úni co. Fa zem par te des ta lei as in for -
ma ções so bre as ca rac te rís ti cas fí si cas do tre cho ro -
do viá rio e o mapa de lo ca li za ção cons tan tes do ane xo.

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

ANEXO

Esta ro do via in te gra rá mu ni cí pi os e suas po pu -
la ções do lado es quer do do Ba i xo To can tins ao sul do
Pará e a ca pi tal do Esta do.

a) A BR – 422 tem, apro xi ma da men te,
105Km, es tra da não pa vi men ta da;

b) A PA – 156 tem 262Km (Li mo e i ro do 
Aju ru – Ca me tá – Tu cu ruí);

Ca me tá/Li mo e i ro 54Km
Ca me tá/Tu cu ruí 208Km
To tal 262Km

c) Cor ta os se guin tes mu ni cí pi os: Li -
mo e i ro do Aju ru, Ca me tá, Oe i ras do Pará,
Ba ião e Tu cu ruí no lado es quer do do rio To -
can tins em áre as to ta is ou par ci a is des ses
mu ni cí pi os (veja-se no IBGE o qua dro po pu -
la ci o nal des tes mu ni cí pi os);

d) O tre cho da PA – 156 está em le i to
na tu ral ou me lhor, não pa vi men ta do. De Tu -
cu ruí até o Km20 o ter re no é on du la do ou
mon ta nho so. Des te Km20 até Li mo e i ro o
ter re no é pla no;

e) A di re triz da PA-156 pas sa por 24
pon tos obri ga tó ri os de pas sa gem (iga ra pés
e rios) onde já es tão cons tru í das pon tes de
ma de i ra, de fi ci en tes e pre cá ri as. Des ta ro -
do via PA –156 Li mo e i ro/Ca me tá/Tu cu ruí
saem di ver sos ra ma is (vi ci na is) em pés si -
mas con di ções de que se ser vem ri be i ri -
nhos do rio To can tins e agri cul to res, pre ca ri -
a men te. As prin ci pa is vi las são: Jo a na Pe -
res, Ari qui ba na, Man ga be i ra, Ju a ba, Mupi e
tan tos ou tros po vo a dos me no res. Ela dá
aces so tam bém à PA – 368 (em pro je to)
para Oe i ras do Pará e Por tel;

f) É um cor re dor agrí co la da pi men ta
do re i no, fru ti cul tu ra (fru tas re gi o na is), psi -
cul tu ra (gran de quan ti da de de pe i xes do
Lago da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí e ma de i ras
de lei).

O ple i to da fe de ra li za ção des te tre cho ro do viá -
rio obe de ce a uma na tu ral in ter li ga ção da úni ca ro -
do via da re gião do Ba i xo To can tins ao eixo ro do viá -
rio prin ci pal das ro do vi as fe de ra is já ci ta das de que
é ex clu si vo seg men to. Fora da in te gra ção a BR –
422 in ter li ga da à BR – 320 não es ta rá com ple ta, vis -
to ela, sim, ser um pros se gui men to da PA – 156 que 
por toda ra zão de ve ria es tar in te gra da ao Pla no Na -
ci o nal de Vi a ção e, con se qüen te men te, seu Sis te ma 
Ro do viá rio Na ci o nal.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.161, DE 2001

Dis põe so bre al te ra ção da Lei nº
5.917 de 10 de se tem bro de 1973 para in -
clu ir a li ga ção ro do viá ria Ca me tá – Li mo e -
i ro (PA-156) a BR-422 (Novo Re par ti men -
to) a BR 230 (Tran sa ma zô ni ca) na re la ção
des cri ti va do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se na re la ção des cri ti va das Ro do -

vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, in te gran te do
ane xo do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela
Lei nº 5.917 de 10 de se tem bro de 1973, o se guin te
tre cho ro do viá rio:

– PA: 156 (Li mo e i ro do Aju ru-Ca me tá–
Tu cu ruí) de 262Km, in ter li gan do di re ta men te 
as in ter li ga das BR-422 e 230, (Novo Re par -
ti men to x Tu cu ruí e Tran sa ma zô ni ca, res -
pec ti va men te).

Pa rá gra fo úni co. Fa zem par te des ta lei as in -
for ma ções so bre as ca rac te rís ti cas fí si cas do tre -
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cho ro do viá rio e o mapa de lo ca li za ção cons tan tes
do ane xo.

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

Bra sí lia, 21 de Fe ve re i ro de 2001. – De pu ta do
Ger son Pe res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru -
tu ra)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2003
(Nº 4.391/2003, na Casa de ori gem)

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, para dis por so bre o di re -
i to de as ví ti mas de aci den tes de trân si to
re ce be rem a in de ni za ção do se gu ro obri -
ga tó rio de da nos pes so a is ca u sa dos por
ve í cu los au to mo to res de via ter res tre, ou 
por sua car ga, a pes so as trans por ta das
ou não – DPVAT.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº

9.503, de 23 de se tem bro de 1997, para obri gar a di -
vul ga ção no Cer ti fi ca do de Li cen ci a men to Anu al do
ve í cu lo, do di re i to de as ví ti mas de aci den tes de trân -
si to re ce be rem in de ni za ção do se gu ro obri ga tó rio de
da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu los au to mo to res
de via ter res tre, ou por sua car ga, a pes so as trans por -
ta das ou não – DPVAT.

Art. 2º O art. 131 da Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin -
te § 1º, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 131.  ..............................................
“§ 1º No Cer ti fi ca do de Li cen ci a men to 

Anu al do ve í cu lo ex pe di do pelo ór gão exe -
cu ti vo de trân si to dos Esta dos ou do Dis tri -
to Fe de ral, de ve rá cons tar in for ma ção, nos
ter mos re gu la dos pelo Con tran, so bre o di -
re i to de as ví ti mas de aci den tes de trân si to
re ce be rem in de ni za ção do se gu ro obri ga tó -
rio de da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu -
los au to mo to res de via ter res tre, ou por sua 

car ga, a pes so as trans por ta das ou não –
DPVAT.

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

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor após de cor ri dos
no ven ta dias da data de sua pu bli ca ção ofi ci al.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.391, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, que “ins ti tui o Có di go de 
Trân si to Bra si le i ro”, para dis por so bre a
in for ma ção acer ca da pos si bi li da de de
re ce bi men to do Se gu ro Obri ga tó rio de
Da nos Pes so a is ca u sa dos por Ve í cu los
Au to mo to res de Via Ter res tre – DPVAT.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei acres cen ta dis po si ti vo ao Có di go

de Trân si to Bra si le i ro, de for ma a de ter mi nar que
cons te, do Cer ti fi ca do de Li cen ci a men to Anu al do ve í -
cu lo, ins cri ção re la ti va à pos si bi li da de de re ce bi men to 
do Se gu ro Obri ga tó rio de Da nos Pes so a is Ca u sa dos
por Ve í cu los Au to mo to res de Via Ter res tre – DPVAT –
em caso de si nis tro.

Art. 2º O art. 131 da Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin -
te § 1º-A:

“Art. 131. O Cer ti fi ca do de Li cen ci a -
men to Anu al será ex pe di do ao ve í cu lo li cen -
ci a do, vin cu la do ao Cer ti fi ca do de Re gis tro,
no mo de lo e es pe ci fi ca ções es ta be le ci dos
pelo CONTRAN.

“.............................................................
§ 1º-A Do Cer ti fi ca do de Li cen ci a men -

to Anu al ex pe di do pelo ór gão exe cu ti vo de
trân si to do Esta do, ou do Dis tri to Fe de ral,
de ve rá cons tar ins cri ção, nos ter mos re gu la -
dos pelo Con tran, in for man do o pro pri e tá rio
acer ca da pos si bi li da de de re ce bi men to do
Se gu ro Obri ga tó rio de Da nos Pes so a is Ca u -
sa dos por Ve í cu los Au to mo to res de Via Ter -
res tre – DP VAT – em caso de si nis tro.

“............................................................”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor em no ven ta dias
a con tar de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

To dos os anos, ao qui ta rem os tri bu tos, ta xas e
de ma is en car gos exi gi dos para o li cen ci a men to dos
ve í cu los, os pro pri e tá ri os pa gam, tam bém, o prê mio
re la ti vo ao Se gu ro Obri ga tó rio de Da nos Pes so a is
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Ca u sa dos por Ve í cu los Au to mo to res de Via Ter res tre
– DPVAT, dis ci pli na do pela Lei nº 6.194, de 19 de de -
zem bro de 1974. O ob je ti vo, lou vá vel, é cri ar con di -
ções para que, em caso de aci den te en vol ven do o ve -
í cu lo, não fi quem as ví ti mas de todo de sam pa ra das.

Não obs tan te, a fal ta de in for ma ção de mu i tos
pro pri e tá ri os em re la ção à pos si bi li da de ce re ce bi -
men to do va lor do DPVAT – hoje algo em tomo de
R$6.000,00 – faz com que mu i tas pes so as de i xem de
to mar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as em caso de si nis -
tro. Com isso, o va lor re fe ren te ao se gu ro não é pago
ao be ne fi ciá rio e, mu i tas ve zes, aca ba nas mãos de
ter ce i ros mal-in ten ci o na dos.

A pre sen te pro po si ção tem o ob je ti vo de con tri bu ir 
para me lho rar o ní vel de cons ci en ti za ção das pes so as,
par ti cu lar men te dos pro pri e tá ri os de ve í cu los, quan to
ao di re i to de re ce ber o se gu ro obri ga tó rio. A ins cri ção
de in for ma ção nes se sen ti do no Cer ti fi ca do de Li cen ci -
a men to Anu al é me di da sim ples, de fá cil ado ção, mas
que cer ta men te vai pro du zir efe i tos bas tan te po si ti vos.

Espe ra mos, pois, con tar com o de ci si vo apo io
dos no bres Pa res para a pron ta apro va ção do pro je to
de lei que ora ofe re ce mos a apre ci a ção da Casa.

Sala das Ses sões, 28 de mar ço de 2001. – De -
pu ta do Bis po Wan der val.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

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

....................................................................................
Art. 131. O Cer ti fi ca do de Li cen ci a men to Anu al

será ex pe di do ao ve í cu lo li cen ci a do, vin cu la do ao
Cer ti fi ca do de Re gis tro, no mo de lo e es pe ci fi ca ções
es ta be le ci dos pelo Con tran.

§ 1º O pri me i ro li cen ci a men to será fe i to si mul ta -
ne a men te ao re gis tro.

§ 2º O ve í cu lo so men te será con si de ra do li cen -
ci a do es tan do qui ta dos os dé bi tos re la ti vos a tri bu tos,
en car gos e mul tas de trân si to e am bi en ta is, vin cu la -
dos ao ve í cu lo, in de pen den te men te da res pon sa bi li -
da de pe las in fra ções co me ti das.

§ 3º Ao li cen ci ar o ve í cu lo, o pro pri e tá rio de ve rá
com pro var sua apro va ção nas ins pe ções de se gu ran -
ça ve i cu lar e de con tro le de emis sões de ga ses po lu -
en tes e de ru í do, con for me dis pos to no art. 104.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 28, DE 2003

(Nº 5.657/2001, na Casa de Ori gem)

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis põe
so bre o Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem 
dos Advo ga dos do Bra sil – OAB.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, pas -

sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 25A:
“Art. 25A. Pres cre ve em cin co anos a ação de

pres ta ção de con tas pe las quan ti as re ce bi das pelo
ad vo ga do de seu cli en te, ou de ter ce i ros por con ta
dele (art. 34, XXI).”

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.657, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 8.906,
de 4 de ju lho de 1994, que dis põe so bre o 
Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil – OAB.

o Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, pas -

sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 25-A

“Art. 25-A. Pres cre ve em 5 (cin co)
anos a ação de pres ta ção de con tas pe las
quan ti as re ce bi das pelo ad vo ga do de seu
cli en te, ou de ter ce i ros por con ta dele
(art.34, XXI).” (NR).

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

Jus ti fi ca ção

O art. 25 da Lei nº 8.906/94 fixa (em cin co anos)
o pra zo pres cri ci o nal da ação de co bran ça de ho no rá -
ri os de ad vo ga do.

To da via, não exis te pre vi são le gal do pra zo de
pres cri ção, quan do se tra ta da ação de pres ta ção de
con tas que o cli en te pode mo ver em face do ca u sí di -
co, pe las im por tân ci as que este hou ver re ce bi do da -
que le, ou em nome da que le.

Há, as sim, cla ra de si gual da de de tra ta men to em 
des fa vor do ad vo ga do, por quan to, não fi xan do a lei
pra zo es pe cí fi co. o mes mo deve ser en ten di do como
de vin te anos, que é o pra zo or di ná rio de pres cri ção
das ações pes so a is, ex vi do art. 177 do Có di go Ci vil.

12726 Sá ba do 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL364     



A pro po si ção que ora sub me to à con si de ra ção
dos ilus tres Pa res bus ca sa nar esta in jus ti ça, mo ti vo
pelo qual con to com o en dos so des ta Casa para sua
apro va ção.

Sala das Ses sões, em de de 2001. – De pu ta do
José Ro ber to Ba to chio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dis põe so bre o Esta tu to da Advo ca -
cia e a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil
(OAB).

TÍTULO I
Da Advo ca cia

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

CAPÍTULO VI
Dos Ho no rá ri os Advo ca tí ci os

....................................................................................
Art. 25. Pres cre ve em cin co anos a ação de co -

bran ça de ho no rá ri os de ad vo ga do, con ta do o pra zo:
I – do ven ci men to do con tra to, se hou ver;
II – do trân si to em jul ga do da de ci são que os fi -

xar;
III – da ul ti ma ção do ser vi ço ex tra ju di ci al;
IV – da de sis tên cia ou tran sa ção;
V – da re nún cia ou re vo ga ção do man da to.

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

CAPÍTULO IX
Das Infra ções e San ções Dis ci pli na res.

Art. 34. Cons ti tui in fra ção dis ci pli nar:
....................................................................................

XXI – re cu sar-se, in jus ti fi ca da men te, a pres tar
con tas ao cli en te de quan ti as re ce bi das dele ou de
ter ce i ros por con ta dele;
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 29, DE 2003

(Nº 687/95, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a po lí ti ca pes que i ra
na ci o nal, re gu la a ati vi da de pes que i ra e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei dis põe so bre a po lí ti ca pes que i ra 

na ci o nal e re gu la a ati vi da de pes que i ra.

§ 1º A po lí ti ca pes que i ra na ci o nal será for mu la -
da co or de na da e exe cu ta da com o ob je ti vo de pro mo -
ver o or de na men to, o fo men to e a fis ca li za ção da pes -
ca, a pre ser va ção e a re cu pe ra ção dos ecos sis te mas
aquá ti cos e o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co, cul -
tu ral e pro fis si o nal dos que exer cem a ati vi da de pes -
que i ra, bem como de suas co mu ni da des.

§ 2º Cons ti tu em áre as de exer cí cio da ati vi da de
pes que i ra as águas con ti nen ta is, in te ri o res, o mar ter -
ri to ri al, a pla ta for ma con ti nen tal, a zona eco nô mi ca
ex clu si va e as áre as de alto mar ad ja cen tes à zona
eco nô mi ca ex clu si va so bre as qua is exis ta ju ris di ção
na ci o nal, e o mar aber to de acor do com atos e tra ta -
dos in ter na ci o na is fir ma dos pelo Bra sil.

Art. 2º A ati vi da de pes que i ra com pre en de todo o 
pro ces so de ex plo ra ção e ex plo ra ção dos re cur sos
pes que i ros, nas fa ses de pes ca, cul ti vo, con ser va ção, 
pro ces sa men to, trans por te, co mer ci a li za ção e pes -
qui sa.

§ 1º Nas ati vi da des de pes ca e agri cul tu ra
deve-se as se gu rar a pro te ção do ecos sis te ma lo cal e
a ma nu ten ção do equi lí brio eco ló gi co, ob ser va dos os
prin cí pi os de con ser va ção

e pre ser va ção da bi o di ver si da de e da ex plo ra -
ção ra ci o nal dos re cur sos na tu ra is.

§ 2º A pes ca pode ser tran si tó ria ou per ma nen -
te men te pro i bi da, com a fi na li da de de pro te ger es pé -
ci es ou ecos sis te mas ame a ça dos ou o pro ces so re -
pro du ti vo das es pé ci es.

Art. 3º Para os efe i tos des ta Lei, en ten de – se por:
I – Águas Con ti nen ta is: os rios, ri be i rões, la gos,

la go as, açu des ou qua is quer de pó si tos de água não
ma ri nha, na tu ra is ou ar ti fi ci a is e os ca na is que não te -
nham li ga ção com o mar;

II – Águas Inte ri o res: as ba i as, la gu nas, bra ços
de mar, ca na is, es tuá ri os, por tos, an gras, en se a das,
ecos sis te mas de man gue za is, ain da que só se co mu -
ni quem com o mar du ran te par te do tem po e as águas 
com pre en di das en tre a cos ta e a li nha de base;

III – Mar Ter ri to ri al: zona de mar ad ja cen te à cos -
ta bra si le i ra, com lar gu ra de doze mi lhas náu ti cas,
me di das a par tir das li nhas de base de fi ni das em lei;

IV – Pla ta for ma Con ti nen tal: o le i to e o sub so lo
das áre as sub ma ri nas que se es ten dem como o pro -
lon ga men to na tu ral do ter ri tó rio ter res tre, até o bor do
ex te ri or da mar gem con ti nen tal, ou até a dis tân cia de
du zen tas mi lhas náu ti cas das li nhas de base a par tir
das qua is se mede a lar gu ra do Mar Ter ri to ri al nos ca -
sos em que o bor do ex te ri or da mar gem con ti nen tal
não atin ja essa dis tân cia;
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V – Zona Eco nô mi ca Exclu si va: zona de mar si -
tu a da além do Mar Ter ri to ri al e a este ad ja cen te, que
se es ten de até du zen tas mi lhas náu ti cas das li nhas
de base de fi ni das em Lei;

VI – Mar Aber to: to das as par tes do mar não in -
clu í das na Zona Eco nô mi ca Exclu si va, no Mar Ter ri to -
ri al ou nas Águas Inte ri o res;

VII – Áre as de Exer cí cio da Ati vi da de Pes que i ra: 
in clui as águas e áre as sob ju ris di ção na ci o nal, de fi ni -
das nes te ar ti go, sal vo as de mar ca das, re ser vas bi o -
ló gi cas ou do pa tri mô nio his tó ri co e aque las de fi ni das
como áre as de ex clu são para a se gu ran ça na ci o nal e
o trá fe go aqua viá rio.

Pa rá gra fo úni co. Sem pre ju í zo das san ções es -
ta be le ci das na le gis la ção, a in ter di ção ou de gra da ção 
de uma área de exer cí cio da ati vi da de pes que i ra, ca u -
sa da por agen te po lu i dor, obri ga o res pon sá vel a in -
de ni zar pes ca do res, ar ma do res e aqüi cul to res pro fis -
si o na is pe los pre ju í zos ca u sa dos na ati vi da de eco nô -
mi ca.

Art. 4º Cabe ao Po der Pú bli co, em par ce ria com
o se tor pri va do, pro mo ver o de sen vol vi men to sus ten -
tá vel da ati vi da de pes que i ra como fon te de ali men ta -
ção, em pre go e ren da, ga ran tin do o uso ra ci o nal dos
re cur sos pes que i ros, oti mi zan do os be ne fí ci os eco -
nô mi cos de cor ren tes, em har mo nia com a pre ser va -
ção do meio am bi en te e da bi o di ver si da de.

Pa rá gra fo úni co. Os me ca nis mos para o de sen -
vol vi men to sus ten tá vel, da ati vi da de pes que i ra são a
ca pa ci ta ção da mão-de-obra do se tor, a cons tru ção e
mo der ni za ção da in fra-es tru tu ra e ser vi ços por tuá ri -
os, a pes qui sa e o cré di to pes que i ro.

Art. 5º Orde na men to pes que i ro é o con jun to de
nor mas e ações que per mi tem ad mi nis trar a ati vi da de 
pes que i ra, so bre a base do co nhe ci men to atu a li za do
dos seus com po nen tes bi o ló gi co – pes que i ros, eco -
nô mi cos e so ci a is e será apli ca do pelo Esta do de for -
ma a con ci li ar o prin ci pio da sus ten ta bi li da de do re -
cur so pes que i ro com a ob ten ção de ma i o res re sul ta -
dos eco nô mi cos e so ci a is.

§ 1º As nor mas de or de na men to de vem con si -
de rar, em cada caso, re gi mes de aces so, cap tu ra to tal 
per mis sí vel, es for ço de pes ca má xi mo sus ten tá vel,
pe río dos de de fe so, tem po ra das de pes ca, ta ma nhos
mí ni mos de cap tu ra, áre as in ter di ta das ou de re ser -
vas, ar tes, apa re lhos, mé to dos e sis te mas de pes ca e
cul ti vo, ca pa ci da de de su por te dos am bi en tes, as sim
como as ne ces sá ri as ações de mo ni to ra men to, con -
tro le e fis ca li za ção da ati vi da de.

§ 2º O or de na men to pes que i ro deve con si de rar
as pe cu li a ri da des e ne ces si da des da pes ca ar te sa nal 

e de sub sis tên cia, vi san do a ga ran tir sua per ma nên -
cia e con ti nu i da de.

§ 3º Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral
o or de na men to da pes ca nas águas in te ri o res não fe -
de ra is, ob ser va da a le gis la ção fe de ral apli cá vel, po -
den do as li cen ças e a ati vi da de ser res tri tas a uma
de ter mi na da ba cia hi dro grá fi ca.

Art. 6º Pes ca, para os efe i tos des ta Lei, é toda
ope ra ção ou ação des ti na da a ex tra ir, co lher, apa -
nhar, apre en der ou cap tu rar re cur sos hi dró bi os, clas -
si fi can do – se em:

I – co mer ci al:

a) ar te sa nal – quan do pra ti ca da di re ta -
men te por pes ca dor pro fis si o nal, de for ma
au tô no ma, com me i os de pro du ção pró pri -
os, so zi nho ou com o au xí lio de fa mi li a res
ou via con tra to de par ce ria com ou tros pes -
ca do res;

b) de pe que na es ca la – quan do pra ti ca -
da por pes soa fí si ca ou ju rí di ca e en vol ven do
pes ca do res pro fis si o na is, com vín cu lo tra ba -
lhis ta ou via con tra to de par ce ria, uti li zan do
em bar ca ções de pe que no por te;

c) de gran de es ca la – quan do pra ti ca -
da nos ter mos da alí nea b mas em em bar -
ca ções de mé dio ou gran de por te;

II – não co mer ci al:

a) ci en ti fi ca – quan do pra ti ca da por
pes soa fí si ca ou ju rí di ca com a fi na li da de de 
pes qui sa ci en tí fi ca;

b) ama do ra – quan do pra ti ca da por
bra si le i ro ou es tran ge i ro, com an zol, apa re -
lho de mer gu lho ou ou tros per mi ti dos, ten do 
por fi na li da de o la zer ou o des por to;

c) de sub sis tên cia – quan do pra ti ca da
com ob je ti vo de con su mo do més ti co ou es -
cam bo sem fins de lu cro.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se, tam bém, ati vi -
da de pes que i ra ar te sa nal ou de pe que na es ca la os
tra ba lhos de con fec ção e re pa ros de ar tes e pe tre -
chos de pes ca, cons tru ção e re pa ros de em bar ca -
ções ar te sa na is e de pe que na es ca la.

Art. 7º Embar ca ção de pes ca é aque la que, li cen -
ci a da jun to à au to ri da de com pe ten te, ope ra ex clu si va -
men te na pes ca, pro ces sa men to, trans por te ou pes qui -
sa de re cur sos pes que i ros, e se clas si fi ca como:

I – ar te sa nal – quan do tem até dez to ne la das de
ar que a ção bru ta;

II – de pe que na es ca la – quan do tem mais de
dez até cem to ne la das de ar que a ção bru ta;
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III – de gran de es ca la – quan do tem mais de
cem to ne la das de ar que a ção bru ta.

§ 1º Con si de ram-se bens de pro du ção as em -
bar ca ções, os equi pa men tos, apa re lhos e pe tre chos
uti li za dos na pes ca co mer ci al ou ci en ti fi ca.

§ 2º Con si de ram-se ins tru men tos de tra ba lho as
em bar ca ções, as re des e de ma is pe tre chos e equi pa -
men tos uti li za dos na pes ca ar te sa nal e de sub sis tên cia.

§ 3º Na pes ca ama do ra é ad mi ti da a uti li za ção
ape nas de em bar ca ção clas si fi ca da pela le gis la ção
ma rí ti ma nas clas ses de es por te e re cre io.

§ 4º  A em bar ca ção uti li za da na pes ca ar te sa nal
po de rá trans por tar as fa mí li as dos pes ca do res, os pro -
du tos da pe que na la vou ra e da in dús tria do més ti ca.

Art. 8º As em bar ca ções na ci o na is de pes ca te -
rão, no cur so nor mal das pes ca ri as, li vre aces so, a
qual quer hora do dia ou da no i te, aos por tos e aos ter -
mi na is pes que i ros na ci o na is.

§ 1º A des car ga do pes ca do pode ser fe i ta pela
tri pu la ção da em bar ca ção de pes ca.

§ 2º Não se apli cam às em bar ca ções na ci o na is
de pes ca ou es tran ge i ras ar ren da das por em pre sas
bra si le i ras as nor mas re gu la do ras do trá fe go de ca bo -
ta gem e as re fe ren tes a pra ti ca gem.

Art. 9º Embar ca ção na ci o nal de pes ca é a que,
per ten cen do a pes soa fí si ca ou ju rí di ca, aten de aos
re qui si tos exi gi dos pela le gis la ção apli cá vel.

§ 1º Será ob ser va da, para a em bar ca ção na ci o -
nal de pes ca que ope ra fora do mar ter ri to ri al bra si le i -
ro, a le gis la ção fis cal de so ne ra ti va apli cá vel.

§ 2º A cons tru ção e a trans for ma ção de em bar -
ca ção na ci o nal de pes ca, bem como a im por ta ção ou
ar ren da men to de em bar ca ção es tran ge i ra de pes ca,
de pen de de li cen ça da au to ri da de fe de ral com pe ten -
te, ob ser va do o dis pos to em nor ma re gu la men tar.

§ 3º A au to ri da de fe de ral com pe ten te, nos ter -
mos de re gu la men to, po de rá dis pen sar a exi gên cia
de que tra ta o § 2º para cons tru ção e a trans for ma ção
de em bar ca ção na ci o nal de pes ca uti li za da na pes ca
ar te sa nal e de sub sis tên cia, aten di das as di re tri zes
re la ti vas à ges tão dos re cur sos pes que i ros.

Art. 10. É pro i bi do trans bor dar o pro du to da pes -
ca, sem li cen ça da au to ri da de com pe ten te, an tes de
che gar ao por to, sal vo em caso de aci den te ou de fe i to 
me câ ni co que im pli que ris co de per da do pes ca do.

§ 1º O trans bor do de pes ca do, em área por tuá -
ria, para em bar ca ção de trans por te pode ser re a li za -
do me di an te li cen ça da au to ri da de com pe ten te.

§ 2º Obser va da a le gis la ção pró pria, as em bar ca -
ções pes que i ras na ci o na is po dem de sem bar car o pro -

du to da pes ca em por tos de pa í ses com os qua is o
Bra sil man te nha con vê nio fis cal que per mi ta tal ope -
ra ção.

§ 3º O pro du to pes que i ro ou seu de ri va do ori un -
do de em bar ca ção na ci o nal, ou de es tran ge i ra de
pes ca ar ren da da a em pre sa bra si le i ra, é pro du to bra -
si le i ro.

Art. 11. Po dem exer cer a pes ca em águas sob ju -
ris di ção bra si le i ra as em bar ca ções na ci o na is de pes -
ca, as es tran ge i ras ar ren da das por em pre sas bra si le i -
ras e as es tran ge i ras co ber tas por acor dos ou con vê ni -
os in ter na ci o na is fir ma dos pelo Bra sil, nas con di ções
ne les es ta be le ci das e em nor ma re gu la men tar.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta lei, con si -
de ram-se equi pa ra das às em bar ca ções na ci o na is de
pes ca as em bar ca ções es tran ge i ras de pes ca ar ren -
da das por pes soa ju rí di ca bra si le i ra.

Art. 12. Pes ca dor pro fis si o nal é a pes soa fí si ca,
bra si le i ro ou es tran ge i ro, re si den te no País que, re gis -
tra do e li cen ci a do pela au to ri da de com pe ten te, exer -
ce a pes ca com fins co mer ci a is.

§ 1º É tam bém pes ca dor pro fis si o nal a pes soa
fí si ca que, tra ba lhan do na pes ca ar te sa nal, exer ce
sua ati vi da de na con fec ção e re pa ros de em bar ca -
ções e pe tre chos, na cap tu ra ou co le ta de ca ran gue -
jos, ma ris cos ou al gas, no pro ces sa men to, e a que
con tri bui di re ta men te para o exer cí cio da pes ca.

§ 2º É per mi ti do o em bar que de me no res de ida -
de como apren di zes de pes ca, ob ser va da a le gis la -
ção tra ba lhis ta e de pro te ção ao me nor apli cá vel.

Art. 13. Pes ca dor ama dor é a pes soa fí si ca que,
li cen ci a da pela au to ri da de com pe ten te, pra ti ca a pes -
ca com fi na li da de de la zer ou des por to, con for me dis -
pos to nes ta lei.

Art. 14. Pes ca dor de sub sis tên cia é a pes soa fí -
si ca que exer ce a pes ca nas con di ções es ta be le ci das
no art. 6º, in ci so II, alí nea c, des ta lei.

Art. 15. Arma dor de pes ca é a pes soa fí si ca ou
ju rí di ca re gis tra da e li cen ci a da pela au to ri da de com -
pe ten te, que em seu nome ou sob sua res pon sa bi li -
da de apres ta uma em bar ca ção para ser uti li za da na
pes ca co mer ci al.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des te ar ti go, são
tam bém con si de ra dos ar ma do res de pes ca as pes so as 
fí si cas ou ju rí di cas que te nham o ex clu si vo con tro le da
ex pe di ção de em bar ca ção apa re lha da e po de res para
ad mi nis trá-la em qual quer mo da li da de de con tra to.

Art. 16. Empre sa pes que i ra é a pes soa ju rí di ca
que, cons ti tu í da de acor do com a lei ci vil e re gis tra da
e li cen ci a da pela au to ri da de com pe ten te, de di ca-se
ao exer cí cio da ati vi da de pes que i ra pre vis ta nes ta lei.
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Art. 17. Os tri pu lan tes po dem ser con tra ta dos:
I – sob o re gi me pre vis to na le gis la ção tra ba lhis ta;
II – sob con tra to de par ce ria.
Art. 18. O ar ma dor de em bar ca ção de pes ca pode 

as so ci ar-se com pes ca do res pro fis si o na is para o exer -
cí cio da pes ca, me di an te con tra to de par ce ria onde se
es ta be le ce rão as con di ções re la ti vas à res pon sa bi li da -
de pela em bar ca ção, con tri bu i ção para o em pre en di -
men to, per das e ga nhos, ges tão e ca i xa do em pre en di -
men to as sim como se gu ro da tri pu la ção, con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as e tri bu tá ri as dos em bar ca dos.

§ 1º O pa trão de pes ca da em bar ca ção será
sem pre o res pon sá vel pela di re ção das ope ra ções de
pes ca du ran te a vi a gem ou ex pe di ção e pela dis ci pli -
na do pes so al a bor do.

§ 2º O ar ma dor, seja ou não o pro pri e tá rio, é o
úni co res pon sá vel pela em bar ca ção pe ran te ter ce i -
ros, bem como pela sua re gu la ri da de.

Art. 19. Para os efe i tos des ta lei, aqüi cul tu ra é o
cul ti vo de or ga nis mos hi dró bi os de in te res se eco nô -
mi co, e se cons ti tui numa ati vi da de agro pe cuá ria.

§ 1º Agri cul tor pro fis si o nal é a pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca que, re gis tra da e li cen ci a da pela au to ri da de com -
pe ten te, exer ce a aqüi cul tu ra com fins co mer ci a is.

§ 2º Cabe à União fo men tar o de sen vol vi men to
da aqüi cul tu ra, con ce den do-lhe o mes mo tra ta men to
e in cen ti vos es pe ci a is pre vis tos para as de ma is ati vi -
da des agro pe cuá ri as.

Art. 20. Cabe à au to ri da de fe de ral com pe ten te
con ce der o uso ou o di re i to de uso, res pec ti va men te,
de águas e imó ve is pú bli cos fe de ra is para o exer cí cio
da aqüi cul tu ra, nos ter mos de nor ma re gu la men tar.

Art. 21. O pro ces sa men to é a fase da ati vi da de
pes que i ra des ti na da a uti li zar re cur sos pes que i ros para
a ob ten ção de pro du tos ela bo ra dos ou pre ser va dos.

§ 1º O pro ces sa men to pode ser:
I – ar te sa nal, quan do se re a li za em pre gan do

ins ta la ções, má qui nas e téc ni cas sim ples com pre do -
mí nio do tra ba lho ma nu al;

II – in dus tri al, quan do se re a li za em pre gan do
téc ni cas, pro ces sos e ope ra ções que re que rem ma -
qui na ri as e equi pa men tos, qual quer que seja a tec no -
lo gia em pre ga da.

§ 2º Nor ma re gu la men tar es ta be le ce rá os re qui -
si tos e con di ções para cada caso, ten do em con ta a
ca pa ci da de ins ta la da e a tec no lo gia em pre ga da.

§ 3º O Po der Pú bli co cu i da rá para que haja equi -
va lên cia de exi gên ci as sa ni tá ri as e co mer ci a is en tre
os pro du tos pes que i ros im por ta dos e na ci o na is.

Art. 22. A co lô nia de pes ca do res pode or ga ni zar
a co mer ci a li za ção dos pro du tos pes que i ros de seus
as so ci a dos di re ta men te ou por in ter mé dio de co o pe -
ra ti vas ou ou tras en ti da des es pe cí fi cas para este fim.

Art. 23. Os ser vi ços de con tro le e cer ti fi ca ção de
qua li da de dos pro du tos e seus de ri va dos po dem ser
pres ta dos por em pre sa na ci o nal ou es tran ge i ra de vi da -
men te li cen ci a da pela au to ri da de fe de ral com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. A co mer ci a li za ção de pes ca do
cap tu ra do em águas con ti nen ta is de pen de de cer ti fi -
ca do que ates te a ori gem do pro du to co mer ci a li za do,
ga ran tin do-se não ser fru to da pes ca pre da tó ria ou
não au to ri za da.

Art. 24. A pes qui sa pes que i ra será ori en ta da a
ob ter e pro por ci o nar, de for ma per ma nen te, as ba ses
ci en tí fi cas que per mi tam o de sen vol vi men to sus ten -
ta do e har mô ni co da ati vi da de pes que i ra.

§ 1º A ca pa ci ta ção será ori en ta da a oti mi zar o
de sen vol vi men to da ati vi da de pes que i ra me di an te a
pro mo ção do po ten ci al hu ma no que dela par ti ci pa.

§ 2º Cabe ao Po der Pú bli co, em con jun to com a
ini ci a ti va pri va da, pro mo ver e in cen ti var a pes qui sa e
a ca pa ci ta ção pes que i ras por me i os pró pri os ou de
pes so as fí si cas ou ju rí di cas do se tor pri va do cu jos re -
sul ta dos de vem ser di fun di dos para as co mu ni da des
de pes ca do res e todo o se tor.

§ 3º Na cri a ção de es pé ci es exó ti cas, cabe ao
aqüi cul tor as se gu rar a con ten ção da es pé cie no âm -
bi to do ca ti ve i ro, im pe din do seu aces so às águas de
dre na gem da ba cia hi dro grá fi ca em que se si tu ar o
em pre en di men to.

Art. 25. As au to ri da des com pe ten tes ou tor ga rão 
os se guin tes atos ad mi nis tra ti vos re la ti vos à ati vi da de 
pes que i ra:

I – con ces são – é o con tra to ad mi nis tra ti vo, bi la -
te ral e one ro so, por meio do qual o Po der Pú bli co,
após li ci ta ção, con fe re a par ti cu lar o di re i to para ex -
plo ra ção de re cur sos pes que i ros em área ge o grá fi ca
de ter mi na da;

II – au to ri za ção – é o ato ad mi nis tra ti vo dis cri ci o -
ná rio e pre cá rio, pelo qual o Po der Pú bli co tor na pos sí -
vel, no in te res se pre do mi nan te do par ti cu lar, a re a li za -
ção de de ter mi na da ação re la ci o na da com a ati vi da de
pes que i ra e a ex tra ção de or ga nis mos hi dró bi os;

III – per mis são – é o ato ad mi nis tra ti vo dis cri ci o -
ná rio e pre cá rio, pelo qual o Po der Pú bli co, nas con di -
ções que es ta be le cer, fa cul ta ao par ti cu lar a ex plo ra -
ção de or ga nis mos hi dró bi os de do mí nio pú bli co;

IV – li cen ça – é o ato ad mi nis tra ti vo vin cu la do
e de fi ni ti vo, pelo qual o Po der Pú bli co, ve ri fi can do
que o in te res sa do aten deu a to das as exi gên ci as le -

12730 Sá ba do 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL368     



ga is, fa cul ta-lhe o de sem pe nho de ati vi da de pes -
que i ra.

§ 1º Os atos ad mi nis tra ti vos de que tra ta o ca put
se rão ou tor ga dos da se guin te for ma:

I – con ces são: para ex plo ra ção de in fra-es tru tu -
ra pú bli ca, exer cí cio de aqüi cul tu ra em águas e ter re -
nos pú bli cos e para ins ta la ção de ar ma di lhas fi xas em 
águas de do mí nio da União;

II – au to ri za ção: para trans fe rên cia de per mis -
são; para im por ta ção de es pé ci es vi vas para fins or -
na men ta is e de aqüi cul tu ra, em qual quer fase do ci clo 
vi tal; para cons tru ção, trans for ma ção e im por ta ção de 
em bar ca ções de pes ca; para ar ren da men to de em -
bar ca ção es tran ge i ra de pes ca; para pes qui sa; para
trans bor do de pes ca do e para de sem bar que de pes -
ca do em por tos es tran ge i ros;

III – per mis são: para ope ra ção de em bar ca ção
de pes ca e para o exer cí cio da pes ca ama do ra;

IV – li cen ça: para pes ca dor pro fis si o nal; para
aqüi cul tor pro fis si o nal; para ar ma dor de pes ca; para
ins ta la ção e para ope ra ção de em pre sa pes que i ra.

§ 2º Toda pes soa fí si ca ou ju rí di ca que exer ça
ati vi da de pes que i ra e em bar ca ção a esta de di ca da
de vem es tar ins cri tas no re gis tro ge ral da ati vi da de
pes que i ra.

§ 3º É isen ta do pa ga men to de ta xas a pes soa
fí si ca ou ju rí di ca que de sen vol ve:

I – ati vi da de de pes qui sa;
II – ati vi da de pes que i ra ar te sa nal ou de sub sis -

tên cia;
III – ati vi da de de aqüi cul tu ra para re com po si ção

am bi en tal.

Art. 26. Sem pre ju í zo das de ma is res tri ções pre -
vis tas na le gis la ção apli cá vel, são dis pen sa dos do
pa ga men to de ta xas de per mis são de pes ca ama do -
ra, des de que não fi li a dos a clu bes ou as so ci a ções
es por ti vas de pes ca, e que em ne nhu ma hi pó te se im -
por te em ati vi da de co mer ci al:

I – qual quer pes soa de sem bar ca da que uti li ze
para o exer cí cio da pes ca so men te li nha de mão ou
ca ni ço sim ples;

II – os apo sen ta dos e os ma i o res de 60 anos,
em bar ca dos ou não, que uti li zem para o exer cí cio da
pes ca li nha de mão, ca ni ço sim ples ou com mo li ne te,
em pre ga dos com an zóis sim ples ou múl ti plos.

Art. 27. É pro i bi do pes car:
I – em épo cas e nos lo ca is in ter di ta dos por au to -

ri da de com pe ten te;

II – em lo ca is onde o exer cí cio da pes ca ca u se
em ba ra ço à na ve ga ção;

III – nas pro xi mi da des de lo ca is de lan ça men to
de es go to nas águas, até a dis tân cia es ta be le ci da em
re gu la men to;

IV – es pé ci es que de vam ser pre ser va das ou in -
di ví du os com ta ma nho in fe ri or aos per mi ti dos;

V – sem li cen ça da au to ri da de com pe ten te;
VI – em quan ti da de su pe ri or à per mi ti da;
VII – com a uti li za ção de:

a) ex plo si vos ou de subs tân ci as que,
em con ta to com a água, pro du zam efe i to
se me lhan te;

b) subs tân ci as tó xi cas ou quí mi cas
que al te rem as con di ções na tu ra is da água;

c) pe tre chos, téc ni cas e mé to dos não
per mi ti dos ou pre da tó ri os.

Art. 28. A fis ca li za ção da ati vi da de pes que i ra
abran ge rá as fa ses de pes ca, cul ti vo, con ser va ção,
trans por te, trans for ma ção, be ne fi ci a men to, pro ces sa -
men to, ar ma ze na men to, in dus tri a li za ção e co mer ci a -
li za ção dos or ga nis mos hi dró bi os, bem como o mo ni -
to ra men to am bi en tal dos ecos sis te mas aquá ti cos.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri da de com pe ten te, nos
ter mos de nor ma re gu la men tar, pode de ter mi nar a
uti li za ção de dis po si ti vo de ras tre a men to por sa té li te
que per mi ta o acom pa nha men to, de for ma au to má ti -
ca e em tem po real da po si ção ge o grá fi ca e da pro -
fun di da de do lo cal de pes ca da em bar ca ção.

Art. 29. A fis ca li za ção da ati vi da de pes que i ra é
com pe tên cia do Po der Pú bli co Fe de ral, ob ser va da a
com pe tên cia es ta du al, dis tri tal e mu ni ci pal per ti nen te.

Art. 30. Para efe i tos des ta Lei, con si de ra-se con -
du ta le si va aos re cur sos pes que i ros e ao am bi en te
em que vi vem, toda ação ou omis são que im por te na
inob ser vân cia do dis pos to em nor mas le ga is que dis -
ci pli nem a pes ca.

§ 1º A pe na li za ção das con du tas le si vas obe de -
ce rá ao dis pos to na le gis la ção que dis põe so bre san -
ções pe na is e ad mi nis tra ti vas de ri va das de con du tas
e ati vi da des le si vas aos re cur sos na tu ra is e ao meio
am bi en te.

§ 2º São com pe ten tes para re pre sen tar con tra
quem co me ter cri mes con tra os re cur sos pes que i ros
e o am bi en te em que vi vem, além da que les pre vis tos
em lei, as Co lô ni as, Fe de ra ções e a Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Pes ca do res.

Art. 31. Esta Lei en tra em vi gor ses sen ta dias a 
con tar da data de sua pu bli ca ção.
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PARECERES

PARECER Nº 518, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 623, de
2002, (nº 1.711/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cam pos, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral

I – Re la tó rio

Tra ta-se do pe di do de re no va ção da con ces -
são da Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., pelo pra zo
de 10 (dez) anos, a con tar de 1º de no vem bro de
1993.

A re que ren te de mons tra em seu pe di do pre en -
cher o re qui si to pre vis to no § 5º do art. 220 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, ten do em vis ta não cons ti tu ir mo -
no pó lio ou oli go pó lio. O seu Con tra to So ci al se en -
con tra às fls. 49/50, de mons tran do a sua com po si -
ção so ci e tá ria. As de cla ra ções dos di re to res e só ci -
os de que não par ti ci pam de ou tras em pre sas de ra -
di o di fu são se en con tram às fls. 57. Apre sen tou tam -
bém, às fls. 113/114, as cer ti dões ne ga ti vas do
FGTS e CND do INSS. As fls. 47 cons ta a re la ção
dos em pre ga dos da re que ren te. O la u do téc ni co do
trans mis sor uti li za do pela emis so ra se en con tra as
fls. 5/29.

O Mi nis té rio das Te le co mu ni ca ções apre sen -
tou la u do de vis to ria téc ni ca às fls. 64/68, com exi -
gên ci as. Novo la u do foi ofe re ci do às fls. 73/76. As
fls. 80 cons ta o la u do do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções no sen ti do de que to das as exi gên ci as fo ram
aten di das. O Ser vi ço Ju rí di co do Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções ofe re ceu pa re cer às fls. 84/86 opi nan -
do pelo de fe ri men to do pe di do. A au to ri za ção foi
con ce di da pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções atra -
vés da Por ta ria 38/96, con for me se pode ver de fls.
88/89.

O pro ces so foi en ca mi nha do à 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 fez di ver sas exi gên ci as
às fls. 109/111 e 151. As exi gên ci as fo ram cum pri das
às fls. 112/149 e 154/167.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou em 30 de ou -
tu bro de 2002 o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
1.711-B, de 2002, que apro vou o ato de re no va ção da
con ces são sob exa me, que a se guir foi en ca mi nha do
ao Se na do Fe de ral para exa me.

II – Aná li se

Con for me se pode ver do re la tó rio aci ma efe ti -
va do, to das as exi gên ci as le ga is fo ram cum pri das
pela re que ren te. A ma té ria é de com pe tên cia des ta
Co mis são, con for me es ta be le ce o art. 102, IV, do Re -
gi men to Inter no, e ain da, de acor do com a de ci são do
Ple ná rio des ta Casa, cabe a esta Co mis são de ci são
ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Ade ma is, tra ta-se de ser vi ço de ra di o di fu são de
enor me im por tân cia para o Esta do do Rio de Ja ne i ro,
sen do de in te res se da po pu la ção pelo seu ca rá ter in -
for ma ti vo e de la zer.

III – Voto

Pelo ex pos to, ten do sido cum pri das to das as
exi gên ci as le ga is, e sen do o ser vi ço de in te res se da
po pu la ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro, o pa re cer é
pela apro va ção do ato de re no va ção da con ces são,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Ca bral, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo
Paes – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca -
bral – Mão San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar
Qu in ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le -
o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – 
Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 220. A ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri a -

ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for ma,
pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão qual quer res tri ção,
ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

§ 5º Os me i os de co mu ni ca ção so ci al não po -
dem, di re ta ou in di re ta men te, ser ob je to de mo no pó lio 
ou oli go pó lio.
....................................................................................

PARECER Nº 519, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 629, de
2002 (nº 1.709/2002, 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 Rá dio Si de ral 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 Ge tú lio Var -
gas, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor  Álva ro Dias
Ad Hoc: Se na dor Ael ton Fre i tas

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 629, de 2002 (nº 1.709, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va con ces são ou tor ga da à Rá dio Si de ral
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Ge tú lio Var gas, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 28 de abril de 2000,
que re no va con ces são para a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 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 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. 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. Ain -
da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so -
bre a ma té ria.

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 629, 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 629, 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 -
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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 re no va con ces são ou tor -
ga da à Rá dio Si de ral Ltda., para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ge -
tú lio Var gas, Esta do do Rio Gran de do Sul, 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, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te –  Ael ton Fre i tas, Re la tor Ad Hoc –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta
– Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão San ta – Des -
mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – José
Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal -
do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za -
ril do Ca val can ti.
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 520, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 634, de
2002 (nº 1.718/2002, 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 Gu a ru já Pa u lis ta S/A 
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 Gu a ru -
já, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral
Re la tor, ad hoc: Se na dor Hé lio Cos ta

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 634, de 2002 (nº 1.718, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va con ces são à Rá dio Gu a ru já Pa u lis ta S/A
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 Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 11 de ou tu bro de 2000,
que re no va con ces são para 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.

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. 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. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

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 634, 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 -
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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 634, 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 re no va con ces são à Rá dio 
Gu a ru já Pa u lis ta S/A, para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Gu a ru já,
Esta do de São Pa u lo, 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, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor ad
hoc  – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go –
Pa pa lé lo Paes – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral –
Mão San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in -
ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio –
Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 521, DE 200

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 710, de
2002 (nº 1.866/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio 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.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re 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 710, de 2002 (nº
1.866, de 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 Zero FM
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra

em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Are a do, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 646, 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.

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.

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. Ain da, de acor -
do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a esta
Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

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 710, 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 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
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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 710, 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

APROVAÇÃO do ato que ou tor ga per mis são à Rá dio
Zero FM 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 Are a do,
Esta do de Mi nas Ge ra is, 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, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor – Fá ti -
ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael -
ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – 
Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão
San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha
– José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima
– Mo za ril do Ca val can ti.
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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:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi -
são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 522, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 724, de
2002 (nº 1.899/2002, 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 Cul tu ral Vale Vê -
ne to 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 Flo res da Cu nha, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Eu rí pe des Ca mar go

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 724, de 2002 (nº
1.899, 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
Cul tu ral Vale Vê ne to para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são na ci da de de Flo res da Cu nha, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.373,
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 653,
de 6 de no vem 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 so no ra
em fre 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
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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 to ria do em pre en di men to
Fun da ção Cul tu ral Vale Vê ne to (cf. fl. 42):

• Di re tor-Pre si den te – Antô nio Luís Pic co li
• Di re tor Vice-Pre si den te – Dar ci Dani
• Se cre tá rio – Olir Schi a ve nin
• Te sou re i ro – Cla de mir For tu nat ti

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti -
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer 
fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Sal va dor Zim -
bal di.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

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.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

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 724, 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 724, 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 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,
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, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas –  Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta – Íris
de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão San ta – De mós te -
nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no
– Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te 
– Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca -
val can ti.
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LE GIS LA ÇÃO CI TA DA

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;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

PARECER Nº 523, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 738, de
2002 (nº 1.977/2002, 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 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.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 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, pelo pra zo 
de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de Vi tó ria da Con -
quis ta, Esta do da Ba hia.

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, 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.

II – Aná li se

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 
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
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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.

O 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, com a re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no
seu art. 16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni -
cí pi os se rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za -
ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, con for me o caso, e
se rão for ma li za dos por meio de con vê nio. O RSR
es ta be le ce ain da, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, 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 tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

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.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

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. Sob 
o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to
na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 738, 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 apli cá vel.

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. Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 738, 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,
jun 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 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,
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, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton
Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé -
lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão
San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha
– José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima
– Mo za ril do Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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)
....................................................................................

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

Art. 1º Os arts. 1º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, 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, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís -
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce a
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si -
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção 
não de ve rá ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
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II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu -
a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.

4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas
que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po e;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go
e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo á va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B, os 
pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e á va lo ra ção ob ti -
da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po C,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa -
do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co, 
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci ta -
ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra zos
de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de ven do
ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao Fis tel.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -

vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão de -
fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si den te
da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções, con for me o caso, e se rão for ma li za das por meio
de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de ses sen ta dias.”
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti -
va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 524, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 741 de
2002 (nº 2.000/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são a Fun da ção Edu ca ti va e Cul -
tu ral de San ta na do Pa ra 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.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do
I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
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nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te da Por ta ria nº 136, de 5 de fe ve re i ro de
2000, 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, 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
San ta na do Pa ra í so, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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, 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.

II – Aná li se

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
obe de ce a 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.

O 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, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
dos por meio de Con ve nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, 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 -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

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. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

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. Sob o as pec to de 
téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar
nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 741, 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 apli cá vel.

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. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob -
ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de
fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo ra ção, a re -
da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das leis.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 741, 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 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 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, 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, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la -
tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar
Cos ta Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa -
pa lé lo Paes – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér -
gio Ca bral – Mão San ta – De mós te nes Tor res –
Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma -
ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur
Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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)
....................................................................................

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.

Art. 1º Os arts. 1º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, 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, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos, edu -
ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís -
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce a
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si -
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção 
não de ve ra ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.
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3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu -

a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.
4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas

que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a -
ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go
e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon -
tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo á va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B,
os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção
do dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra -
ção ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len -
tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po C,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa -
do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co, 
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela

en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci -
ta ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra -
zos de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de -
ven do ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao Fis -
tel.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.”
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti va
não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to do ar ti go
34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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PARECER Nº 525, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 743, de
2002, (nº 2.008/2002 na Câ ma ra dos De pu ta -
dos) que apro va a 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.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 743, de 2002 (nº 2.008, de 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 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.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 396, de 19 de mar ço de
2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di -
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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. Ain -
da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so -
bre a ma té ria.

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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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 as 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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 743, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 743, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do 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, 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, com a se guin te
emen da de re da ção:
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EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 743, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 396, de 19 de mar ço de 
2002, que au to ri za a Asso ci a ção de Mo -
ra do res AMVSUL, a 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 co mu ni tá ria,

na ci da de de Ale gre, Esta do do Espí ri to
San to.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, Pre si den te –
Ger son Ca ma ta, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal -
vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des
Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta – Íris de Ara -
ú jo – Sér gio Ca bral – Mão San ta – De mós te nes Tor -
res – Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no – Mar co
Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur
Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 743, DE 2002

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 É apro va do o ato a que se re fe re a Po da -

ria nº 396, de 19 de mar ço de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res AMVSUL, a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Ale -
gre, 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.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re -
la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi -
nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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.

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar 

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va -
dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor -
mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do
Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º  ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 526, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 753, de
2002 (nº 1.731/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que 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.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

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 753, de 2002 (nº 1.731, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va 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.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 14 de agos to de 2001,
que re no va con ces são para 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.

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. 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. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

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 753, 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 -
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tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 753, 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 re no va con ces são da Ala ga mar Rá dio 
So ci e da de Ltda., para exe cu tar 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, 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, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te. – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de –  Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa lé lo
Paes – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral
– Mão San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in -
ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme -
i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.

    405ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no -
va ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le -
vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so -
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

PARECER Nº 527, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
760, de 2002 (nº 1.842/ 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
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 lho, Esta do de
Ron dô nia.

Re la to ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

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 760, de 2002 (nº
1.842, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va 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 o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Por to Ve lho, Esta do de
Ron dô nia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 713, de 27 de no vem -
bro de 2000, que re no va per mis são para a ex plo ra ção 
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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.

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. Na Co mis são de
Cons ti tu i ção e se guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu
re la tor. 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.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

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 760, 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, a
ten 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 760, 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 re no va
per mis são ou tor ga da à So ci e da de de Cul tu ra Rá dio 
Pa re cis 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 Por to 
Ve lho, Esta do de Ron dô nia, 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, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Fá ti ma Cle i de, Re la to ra – Ide li
Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí -
pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta –
Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão San ta – De -
mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – José
Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal -
do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za -
ril do Ca val can ti.
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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:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi -
são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º o can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º a 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 528, DE 2003

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 766, de
2002 (nº 2.165/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va ato 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 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.

Re la tor:Se na dor Val mir Ama ral

Re la tor, Ad hoc: Hé lio Cos ta

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 766, de 2002 (nº 2 .165, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são a So ci e da de de Co mu ni ca ção 
Aza léia 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.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 314, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para 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

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12771    409ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



com a le gis la ção apli cá vel. o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. 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.
Ain da. de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

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 766, 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. Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 766, 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 So ci e da de de Co mu ni ca ção Aza léia
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 Bo ca i ú va,
Esta do de Mi nas Ge ra is, 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, 6 de maio de 2003.–
Osmar Dias, Pre si den te – Val mir Ama ral, Re la tor
– Hé lio Cos ta Re la tor Ad hoc. – Fá ti ma Cle i de –
João Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre -
i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé -
lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão
San ta – De mós te nes Tor res – José Agri pi no –
Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te 
– Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca -
val can ti.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

RE LA TÓ RIO

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 766, de
2002 (nº 2.165 de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato 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 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.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 766, de 2002 (nº 2.165, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato 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 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.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 272, 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 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 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.

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 da So ci e -
da de de Co mu ni ca ção Aza léia Ltda.:

Nome Co tas
Mar cos Ro ber to Ve lo so 29.400
Lí dia Ma ria Alon so Lima 30.600

To tal 60.000

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.

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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 766, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Bo ca i ú va é uma das ci da des mais im por tan tes
do Nor te de Mi nas Ge ra is, dis tan do me nos de 400
qui lô me tros de Belo Ho ri zon te Com uma po pu la ção
su pe ri or a 40 mil ha bi tan tes, Bo ca i ú va tem na agro pe -
cuá ria sua prin ci pal ati vi da de eco nô mi ca.
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Acom pa nho, des de lon go tem po, com ca ri nho e
de di ca ção, o tra ba lho que as li de ran ças po lí ti cas, em -
pre sa ri a is, so ci a is e co mu ni tá ri as de Bo ca i ú va vêm
de sen vol ven do em fa vor do con tí nuo pro gres so do
mu ni cí pio.

Vi si tei vá ri as ve zes Bo ca i ú va. Para mim, é sem -
pre uma gran de ale gria vol tar a re ver o seu povo e
seus lí de res. E, por tan to, com gran de pra zer, que dou
pa re cer fa vo rá vel à im plan ta ção da se gun da emis so -
ra de rá dio em Bo ca i ú va. Estou cer to de que ela mu i to 
con tri bu i rá para o de sen vol vi men to cul tu ral e o en tre -
te ni men to da po pu la ção da que le mu ni cí pio.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 766, 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 ou 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 So ci e da -
de de Co mu ni ca ção Aza léia 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, 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,  Fran ce li no Pe re i ra, Re la -
tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49.  É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº  95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 529, 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  770, de  
2002 (nº 2.041/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fre qüên cia Bra si le i ra de Co -
mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Arce bur go,. Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re 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 770, de 2002 (nº
2.041, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fre qüên cia
Bra si le i ra de Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar o ser -
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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 Arce bur go, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 649,
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 Fre qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções
Ltda. (cf. fl. 6):

Nome do Só cio Co tas de Par ti ci pa ção

Ma ri le ne Mou ra Di niz 25.000
Oscar Fran cis co Pa los chi 25.000

To tal de Co tas 50.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Ger son Pe res.

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.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so -
bre a ma té ria.

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 770, 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 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
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 770, 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 Fre -
qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções 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 Arce bur go, Esta do de Mi nas
Ge ra is, 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, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la -
tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go –
Pa pa léo Paes _Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér -
gio Ca bral – Mão San ta – De mós te nes Tor res –
Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma -
ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur
Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 530, DE  2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 32, de
2003 (nº 2.220/2002, 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 Cos ta Dou ra da 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 Co que i ro Seco,
Esta do de Ala go as.

Re la tor Ad Hoc: Ga ri bal di Alves Fi lho
Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

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 32, de 2003 (nº 2.220, 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 Cos ta Dou ra da 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
Co que i ro Seco, Esta do de Ala go as.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 303, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para 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.

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. 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. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

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 32, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
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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 32, de 2003, 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 Cos ta Dou ra da de Ra di o di fu são 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 Co que i ro Seco, Esta do de
Ala go as, 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, 6 de maio de 2003. Osmar
Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re la tor Ad
Hoc – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa -
pa léo Paes – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio
Ca bral – Mão San ta – De mós te nes Tor res – Le o -
mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma ci el –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio
– Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 531, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 56, de
2003 (nº 1.954/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Di fu so ra Cru ze i ro
do Oes te Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Cru ze i ro do Oes te, Esta do do
Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Flá vio Arns

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 56, de 2003 (nº 1.954, de

2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Di fu so ra Cru ze i ro
do Oes te Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cru ze i ro do
Oes te, Esta do do Pa ra ná.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 11 de ou tu bro de 2000,
que re no va con ces são para a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 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 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. 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. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

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 56, de 2003, 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 -
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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 56, de 2003, 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 re no va con ces são da Rá -
dio Di fu so ra Cru ze i ro do Oes te Ltda., para exe cu tar
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 Oes te, Esta do do Pa ra ná, 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, 06 de maio de 2003. Osmar
Dias, Pre si den te – Se na dor Flá vio Arns, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes 
– Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão
San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha –
José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re -
gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima –
Mo za ril do Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 532, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 90, de 2003,
(nº 158/2003, na ori gem) do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, sub me ten do à apre -
ci a ção do Se na do Fe de ral o nome da Se -
nho ra Ma ria do Car mo Mar tins Lima, para 
exer cer o car go de Di re tor-Ge ral da
Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô -
nia – ADA.

Re la to ra: Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa
Re la tor Ad hoc: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta -

ção se cre ta re a li za da em 22 de maio de 2003, apre ci -
an do o re la tó rio apre sen ta do pela Se nho ra Se na do ra

Ana Jú lia Ca re pa so bre a Men sa gem nº 90, de 2003,
opi na pela apro va ção da in di ca ção da Se nho ra Ma ria
do Car mo Mar tins Lima, para exer cer o car go de Di re -
tor-Ge ral da Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô -
nia – ADA, por 22 vo tos fa vo rá ve is, 01 con trá rio(s) e
uma Absten ção.

Sala das Co mis sões, 22 de maio de 2003.
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Re la tó rio

Re la to ra: Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

É sub me ti da à apre ci a ção do Se na do Fe de ral,
de con for mi da de com o art. 52, in ci so II, alí nea f da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da
Me di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de
2001, a in di ca ção da Se nho ra Ma ria do Car mo Mar -
tins Lima para o car go de Di re to ra-Ge ral da Agên cia 
de De sen vol vi men to da Ama zô nia (ADA).

Tra ta-se de in di ca ção Pre si den ci al, fe i ta por
meio da Men sa gem nº 90, de 2003, acom pa nha da do
cur ri cu lum vi tae da in di ca da.

A Se nho ra Ma ria do Car mo Mar tins Lima for -
mou-se em Di re i to pela Uni ver si da de Fe de ral do Pará 
no ano de 1981. Em 1983, con clu iu sua es pe ci a li za -
ção em Di re i to Co mer ci al Inter na ci o nal pelo Col le ge
of Sa int Tho mas em Sa int Paul, no es ta do nor te-ame -
ri ca no de Min ne a po lis.

Tra ba lhou na Te le pa rá como agen te ad mi nis tra -
ti vo de 1983 a 1984 e como as ses so ra ju rí di ca de
1988 a 1989. Na Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do 
Pará, no pe río do de 1985 a 1988, atu ou como as ses -
so ra par la men tar, con sul to ra ju rí di ca e pro cu ra do ra
ju rí di ca con cur sa da. Em ju lho de 1990, co me çou a
tra ba lhar no Mi nis té rio Pú bli co do Esta do do Pará,
como Pro mo to ra de Jus ti ça da Ca pi tal, com atu a ção
nas Co mar cas de Ori xi mi ná, Faro, Ter ra San ta, Óbi -
dos e San ta rém nas áre as de Meio Ambi en te, Cri an ça 
e Ado les cen te e Tri bu nal do Júri. Atu al men te, en con -
tra -se li cen ci a da do car go.

Em sua ex pe riên cia do cen te, exer ceu, na Uni -
ver si da de Fe de ral do Pará, no pe río do de 1997 a
1998, a fun ção de pro fes so ra con cur sa da de Di re i to
Inter na ci o nal Pú bli co e Di re i to Cons ti tu ci o nal. Na Uni -
ver si da de da Ama zô nia, no Cam pus de San ta rém,
tra ba lhou, de 1992 a 1998, como pro fes so ra das duas 
dis ci pli nas an te ri or men te ci ta das. Ain da na Uni ver si -
da de da Ama zô nia, ocu pou a fun ção de Co or de na do -
ra do Cur so de Di re i to nos anos de 1997 e 1998.

Em re la ção ao ní vel de co nhe ci men to de idi o -
mas es tran ge i ros. fala, lê e es cre ve bem em in glês.

Como ati vi da des ex tra-pro fis si o na is, exer ceu o
car go ele ti vo de De pu ta da Esta du al da Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do do Pará, onde, no pe río do de
1998 a 2002, foi par la men tar e lí der da ban ca da do
Par ti do dos Tra ba lha do res (PT). Como de pu ta da,
apre sen tou 41 Pro je tos de Leis, 54 emen das ao or ça -

men to do Esta do, 483 mo ções, 36 re que ri men tos e
vá ri as emen das à Cons ti tu i ção do Esta do. Os pro je -
tos de lei apre sen ta dos de mons tram o co nhe ci men to
da en tão de pu ta da Ma ria do Car mo em re la ção ás
ques tões fun da men ta is para o de sen vol vi men to do
Pará. Te mas como em pre go e ren da, edu ca ção, sa ú -
de, ener gia, tra ba lho no cam po, ne gros e dis cri mi na -
ções ra ci a is, por ta do res de de fi ciên ci as, re cur sos hí -
dri cos e meio am bi en te fo ram ob je tos de es tu dos e
re sul ta ram em pro pos tas le gis la ti vas. A de pu ta da Ma -
ria do Car mo foi au to ra da lei que to mou o mu ni cí pio
de Alter do Chão pa tri mô nio pa i sa gís ti co, am bi en tal e
tu rís ti co.

Como de pu ta da, a Se nho ra Ma ria do Car mo
sou be es ta be le cer re la ções com a so ci e da de pa ra en -
se e com ela di a lo gou por meio de inú me ras ses sões
es pe ci a is com ob je ti vo de apro fun dar os de ba tes so -
bre o de sen vol vi men to para re gião. Ses sões so bre o
fim da Su dam, so bre o Pro je to Si vam, so bre as ati vi -
da des da Vale do Rio Doce, so bre a si tu a ção das es -
tra das como a Tran sa ma zô ni ca e a BR-163 fo ram de -
ba ti dos com se ri e da de e co lo ca ram a se nho ra Ma ria
do Car mo cada vez mais em con ta to com a re a li da de
da re gião. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da
Assem bléia Le gis la ti va do Pará, a se nho ra Ma ria do
Car mo deu uma con tri bu i ção mu i to im por tan te para o
seu Esta do. Ali ela bo rou pa re ce res nos prin ci pa is pro -
je tos, des ta can do-se os pa re ce res so bre o Có di go
Flo res tal e Re cur sos Hí dri cos. Re pre sen tou ain da,
ins ti tu ci o nal men te, a Assem bléia Le gis la ti va em vá ri -
os mo men tos, des ta can do-se a par ti ci pa ção na Con -
fe rên cia da Ama zô nia, no Encon tro das Ra í zes Ne -
gras e no Par la men to Ama zô ni co.

Em 1996 e 2000, foi can di da ta pelo PT à pre fe i -
tu ra mu ni ci pal de San ta rém, no Pará. Em 2002, con -
cor reu como can di da ta pela “Fren te Pará Para To -
dos”, com pos ta pelo PT, PCdoB, PL, PCB e PMN ao
go ver no do Esta do, con se guin do uma ex pres si va vo -
ta ção de 1.205.229, que re pre sen ta ram 48,3% dos
vo tos vá li dos.

Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is
ne ces sá ri os, bem como as prá ti cas de na tu re za po lí ti -
ca e ju rí di ca, o nome em apre ço está em con di ção de
ser apre ci a do por esta Co mis são.

Sala da Co mis são, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Ana Jú lia Ca re pa, Re la to ra – Ro ber to Sa tur ni no,
Re la tor Ad Hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

...........................................................................
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;

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5,
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men to da 
Ama zô nia – ADA, ex tin gue a Su pe rin ten -
dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia –
SUDAM, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 13. O Di re tor-Ge ral e os de ma is Di re to res
se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, sen -
do pelo me nos um de les es co lhi do den tre ser vi do -
res pú bli cos fe de ra is.

§ 1º Os Di re to res se rão no me a dos após apro va -
ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção.

§ 2º O re gu la men to dis po rá so bre a for ma de
subs ti tu i ção dos Di re to res em seus im pe di men tos.
....................................................................................

PARECER Nº 533, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 91, de 2003
(nº 159/2003, na ori gem) do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, sub me ten do à apre -
ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do Se -
nhor Djal ma Be zer ra Mel lo para exer cer o 
car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol -
vi men to da Ama zô nia – ADA.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio
A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta -

ção se cre ta re a li za da em 22 de maio de 2003, apre ci -
an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor
Luiz Otá vio so bre a Men sa gem nº 91, de 2003, opi na
pela Apro va ção da in di ca ção do Se nhor Djal ma Be -
zer ra Mel lo, para exer cer o car go de Di re tor da Agên -

cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA, por 23
vo tos fa vo rá ve is, e uma abs ten ção.

Sala das Co mis sões, 22 de maio de 2003. – Ra -
mez Te bet, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor – Edu -
ar do Su plicy – Del ci dio Ama ral – Ro ber to Sa tur ni -
no – Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta 
– Serys Slhe sa ren ko – Ael ton Fre i tas – Mão San ta
– Ro me ro Jucá – João Alber to Sou za – Pe dro Si -
mon – Ce sar Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro – Efra im
Mo ra is – Pa u lo Octa vio – Ro dolp ho Tou ri nho –
Ante ro Paes de Bar ros – Tas so Je re is sat – Alme i -
da Lima – Pa tri cia Sa bo ya Go mes – Hé lio Cos ta –
Luíz Otá vio – João Ri be i ro.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

É sub me ti da à apre ci a ção do Se na do Fe de ral,
de con for mi da de com o art. 52, in ci so II, alí nea f da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da Me -
di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de 2001, a 
in di ca ção do Se nhor Djal ma Be zer ra de Mel lo para o
car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi men to da
Ama zô nia (ADA).

Tra ta-se de in di ca ção Pre si den ci al, fe i ta por
meio da Men sa gem nº 91, de 2003, acom pa nha da do
cur ri cu lum vi tae do in di ca do.

O Se nhor Djal ma Be zer ra de Mel lo for mou-se
pela Fa cul da de de Ciên ci as Eco nô mi cas da Uni ver si -
da de do Ama zo nas em 1966.

O in di ca do tem es pe ci a li za ção em De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e Pro je tos, cur so mi nis tra do em
con jun to pela Co mis são Eco nô mi ca para a Amé ri ca
La ti na (CEPAL) e pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co (BNDE, hoje BNDES). Cons tam,
de seu cur rí cu lo ain da, os cur sos de Pla ne ja men to e
De sen vol vi men to Re gi o nal, Su pe ri or de Ge rên cia,
Orça men to Pro gra ma, Li de ran ça de Re u niões, So ci o -
lo gia do De sen vol vi men to, De sen vol vi men to Orga ni -
za ci o nal, Ci clo de Estu dos so bre Se gu ran ça Na ci o nal 
e De sen vol vi men to, Clas si fi ca ção Orça men tá ria e
Com por ta men to Ge ren ci al – Apli ca do a Mu dan ças.

Sua ex pe riên cia pro fis si o nal está li ga da, em
gran de par te, à Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de
Ma na us (SUFRAMA), onde exer ceu, no pe río do de
1969 a 1996, os car gos de eco no mis ta, che fe da Se -
ção de Fis ca li za ção e Aná li se de Pro je tos do De par -
ta men to Téc ni co, Co or de na dor de Pla ne ja men to, Su -
pe rin ten den te Adjun to de Pla ne ja men to, Su pe rin ten -
den te Adjun to de Ope ra ções e Che fe de Ga bi ne te do
Su pe rin ten den te da Su fra ma. Além de sua ex pe riên -
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cia na Su fra ma, tra ba lhou no Ban co da Ama zô nia
S.A. de 1963 a 1966, e as ses so rou o Se cre tá rio de
Co or de na ção de Pla ne ja men to do Esta do do Ama zo -
nas, de quem foi tam bém Che fe de Ga bi ne te. No se tor 
pri va do, tra ba lhou como Con sul tor de Eco no mia e
Pro je tos de em pre sas in dus tri a is e de ser vi ços, en tre
ou tras, a So no ra S.A, a Fi per ma tic Ltda e a Mul ti da ta
S.A. Ain da foi só cio mi no ri tá rio e di re tor da Me tal plast
– Indús tria e Co mér cio de Plás ti cos Ltda, em Ma na us.

Em sua ex pe riên cia como do cen te, le ci o nou as
dis ci pli nas Intro du ção à Eco no mia, Pla ne ja men to e
Pro je tos I e II na Fun da ção Uni ver si da de do Ama zo -
nas. Mi nis trou o Cur so de Pós-Gra du a ção em Ela bo -
ra ção de Pro je tos e par ti ci pou como con sul tor de De -
sen vol vi men to Orga ni za ci o nal das Equi pes da Esco la 
de Ser vi ços Pú bli cos do Esta do do Ama zo nas
(ESPEA) e da Uni ver si da de do Ama zo nas, bem como 
da Equi pe dos Pro fes so res Ala or Cou ti nho e João Eu -
ri co Mat ta em Ma na us.

Inte grou o Con se lho Esta du al de Águas e Esgo -
tos como mem bro re pre sen tan te da Co mis são de De -
sen vol vi men to do Esta do do Ama zo nas (CODEAMA), 
o Con se lho Esta du al de Cul tu ra e o Con se lho De li be -
ra ti vo da ex tin ta Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi -
men to da Ama zô nia (Su dam), como mem bro re pre -
sen tan te da Su fra ma.

II – Voto

Di an te do ex pos to, en ten de mos dis por esta Co -
mis são dos ele men tos ne ces sá ri os para de li be rar so -
bre a con du ção do Se nhor Djal ma Be zer ra de Mel lo
ao car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia.

Sala da Co mis são, –  Ra mez Te bet, Pre si den te
– Luiz Otá vio, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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;
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men to da 
Ama zô nia * ADA, ex tin gue a Su pe rin ten dên -
cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia –
SUDAM, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 13. O Di re tor-Ge ral e os de ma is Di re to res

se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, sen -
do pelo me nos um de les es co lhi do den tre ser vi do res
pú bli cos fe de ra is.

§ 1º Os Di re to res se rão no me a dos após apro va -
ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção.

§ 2º O re gu la men to dis po rá so bre a for ma de
subs ti tu i ção dos Di re to res em seus im pe di men tos.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho
É sub me ti da à apre ci a ção do Se na do Fe de ral,

de con for mi da de com o art. 52, in ci so II, alí nea f da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da Me -
di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de 2001, a 
in di ca ção do Se nhor Djal ma Be zer ra de Mel lo para o
car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi men to da
Ama zô nia (ADA).

Tra ta-se de in di ca ção Pre si den ci al, fe i ta por
meio da Men sa gem nº 91, de 2003, acom pa nha da do
cur ri cu lum vi tae do in di ca do.

O Se nhor Djal ma Be zer ra de Mel lo for mou-se
pela Fa cul da de de Ciên ci as Eco nô mi cas da Uni ver si -
da de do Ama zo nas em 1966.

O in di ca do tem es pe ci a li za ção em De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e Pro je tos, cur so mi nis tra do em
con jun to pela Co mis são Eco nô mi ca para a Amé ri ca
La ti na (CEPAL) e pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co (BNDE, hoje BNDES). Cons tam,
de seu cur rí cu lo ain da, os cur sos de Pla ne ja men to e
De sen vol vi men to Re gi o nal, Su pe ri or de Ge rên cia,
Orça men to Pro gra ma, Li de ran ça de Re u niões, So ci o -
lo gia do De sen vol vi men to, De sen vol vi men to Orga ni -
za ci o nal, Ci clo de Estu dos so bre Se gu ran ça Na ci o nal 
e De sen vol vi men to, Clas si fi ca ção Orça men tá ria e
Com por ta men to Ge ren ci al – Apli ca do a Mu dan ças.
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Sua ex pe riên cia pro fis si o nal está li ga da, em gran -
de par te, a Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na -
us (SUFRAMA), onde exer ceu, no pe río do de 1969 a
1996, os car gos de eco no mis ta, che fe da Se ção de Fis -
ca li za ção e Aná li se de Pro je tos do De par ta men to Téc -
ni co, Co or de na dor de Pla ne ja men to, Su pe rin ten den te
Adjun to de Pla ne ja men to, Su pe rin ten den te Adjun to de
Ope ra ções e Che fe de Ga bi ne te do Su pe rin ten den te da 
Su fra ma. Além de sua ex pe riên cia na Su fra ma, tra ba -
lhou no Ban co da Ama zô nia S.A. de 1963 a 1966, e as -
ses so rou o Se cre tá rio de Co or de na ção de Pla ne ja men -
to do Esta do do Ama zo nas, de quem foi tam bém Che fe
de Ga bi ne te. No se tor pri va do, tra ba lhou como Con sul -
tor de Eco no mia e Pro je tos de em pre sas in dus tri a is e
de ser vi ços, en tre ou tras, a So no ra S.A, a FIPERMATIC
Ltda e a Mul ti da ta S.A. Ain da foi só cio mi no ri tá rio e di re -
tor da Me tal plast – Indús tria e Co mér cio de Plás ti cos
Ltda, em Ma na us.

Em sua ex pe riên cia como do cen te, le ci o nou as
dis ci pli nas Intro du ção à Eco no mia, Pla ne ja men to e
Pro je tos I e II na Fun da ção Uni ver si da de do Ama zo -
nas. Mi nis trou o Cur so de Pós-Gra du a ção em Ela bo -
ra ção de Pro je tos e par ti ci pou como con sul tor de De -
sen vol vi men to Orga ni za ci o nal das Equi pes da Esco la 
de Ser vi ços Pú bli cos do Esta do do Ama zo nas
(ESPEA) e da Uni ver si da de do Ama zo nas, bem como 
da Equi pe dos Pro fes so res Ala or Cou ti nho e João Eu -
ri co Mat ta em Ma na us.

Inte grou o Con se lho Esta du al de Águas e Esgo -
tos como mem bro re pre sen tan te da Co mis são de De -
sen vol vi men to do Esta do do Ama zo nas (CODEAMA), 
o Con se lho Esta du al de Cul tu ra e o Con se lho De li be -
ra ti vo da ex tin ta Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi -
men to da Ama zô nia (SUDAM), como mem bro re pre -
sen tan te da Su fra ma.

Di an te do ex pos to, en ten de mos dis por esta Co -
mis são dos ele men tos ne ces sá ri os para de li be rar so -
bre a con du ção do Se nhor Djal ma Be zer ra de Mel lo
ao car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia.

Sala da Co mis são. – Gil ber to Mes tri nho, Re la tor.

PARECER Nº 534, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 92, de 2003
(nº 160/2003, na ori gem) do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me ten do à apre ci -
a ção do Se na do Fe de ral o nome da Se -
nho ra Ge or gett Mot ta Ca val can te, para
exer cer o car go de Di re tor da Agên cia de
De sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA.

Re la tor: Se na dor Arthur Vir gí lio
Re la tor ad hoc: Se na dor Pa u lo Otá vio

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo -
ta ção se cre ta re a li za da em 22 de maio de 2003,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se -
na dor Arthur Vir gí lio so bre a Men sa gem nº 92, de
2003,  Se nho ra Ge or gett Mot ta Ca val can te, para
exer cer o car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol -
vi men to da Ama zô nia – ADA, por 23 vo tos fa vo rá ve -
is e uma abs ten ção. 

Sala das Co mis sões, 22 de maio de 2003. – Ra -
mez Te bet, Pre si den te – Pa u lo Octá vio, Re la tor ad
hoc – Arthur Vir gí lio, Re la tor – Edu ar do Su plicy –
Del ci dio Ama ral – Ro ber to Sa tur ni no – Anto nio
Car los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta – Serys
Slhes sa ren ko – Ael ton Fre i tas – Mão San ta – Ro -
me ro Jucá – João Alber to Sil va – Pe dro Si mon –
Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is – Jo nas Pi nhe i ro –
Ro dolp ho Tou ri nho – Ante ro Paes de Bar ros –
Tas so Je re is sat – Alme i da Lima – Pa tri cia Sa bo ya
Go mes – Hé lio Cos ta – Luiz Otá vio – João Ri be i ro. 

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Arthur Vir gí lio
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Pa u lo Octá vio

I – Re la tó rio

Ori gi ná ria do Po der Exe cu ti vo, é en ca mi nha da a 
esta Co mis são a Men sa gem (SF) nº 92, de 2003, por
meio da qual o Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te ao Se na do Fe de ral o nome da Se nho ra Ge or -
gett Mot ta Ca val can te, para o car go de Di re tor da
Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA,
nos ter mos do art. 52, III, alí nea f, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com bi na do com o art. 13 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.157, de 24 de agos to de 2001.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Se na -
do Fe de ral, como pre ce i tua a Cons ti tu i ção Fe de ral.
Con so an te o pre vis to no Re gi men to Inter no des ta
Casa do Con gres so Na ci o nal, no seu art. 383, com -
pe te a Co mis sões do Se na do opi nar acer ca da es co -
lha de au to ri da des, na con for mi da de com o dis po si ti -
vo cons ti tu ci o nal men ci o na do, que es ta be le ce in clu si -
ve a obri ga to ri e da de de ar güi ção pú bli ca, de pes soa
in di ca da – como é o caso pre sen te – para ti tu lar de
car gos que a lei de ter mi nar.

A Men sa gem Pre si den ci al vem acom pa nha da de
cur rí cu lo da in di ca da, com da dos so bre for ma ção edu -
ca ci o nal e tra je tó ria pro fis si o nal. To dos os itens es tão
com pro va dos com có pi as de tí tu los alu si vos a cur sos e
tam bém de có pi as de do cu men tos re fe ren tes ao exer cí -
cio de di ver sas ati vi da des no ser vi ço pú bli co.

Afo ra essa do cu men ta ção, não há qual quer in -
for ma ção su ple men tar, nem mes mo apre ci a ção ou
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jus ti fi ca ção a res pe i to do nome su ge ri do, li mi tan do-se 
a Men sa gem à for ma li da de da in di ca ção.

Não obs tan te, e pelo exa me dos do cu men tos
pes so a is já re fe ri dos, é pos sí vel uma con clu são a res -
pe i to da qua li fi ca ção da in di ca da, à luz dos re qui si tos
es sen ci a is ao exer cí cio do car go em exa me.

II – Aná li se

A Men sa gem aten de em par te os re qui si tos ne -
ces sá ri os à ma ni fes ta ção da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, em bo ra li mi ta dos, como fri sa mos, à jun -
ta da de do cu men tos alu si vos a tí tu los ob ti dos em cur -
sos e a car gos exer ci dos pela in di ca da, sem, pois,
qual quer ou tra ma ni fes ta ção da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca. Mes mo as sim, pode-se con si de rar que a
Men sa gem Pre si den ci al não con tra ria pre ce i tos ou
prin cí pi os da Lei Ma i or.

O exa me acu ra do des sa do cu men ta ção per mi te 
ava li ar que a Se nho ra Ge or gett Mot ta Ca val can te é
de ten to ra de boa ex pe riên cia na área ad mi nis tra ti va,
em bo ra seu cur so de gra du a ção ti ves se sido o de Psi -
co lo gia. Pa ra le la men te a essa for ma ção, es pe ci a li -
zou-se em as sun tos pre vi den ciá ri os, che gan do a
exer cer o car go de su pe rin ten den te do INSS no Ama -
pá. Aliás, foi ela a res pon sá vel pela im plan ta ção da
su pe rin ten dên cia do Insti tu to na que le Esta do do Nor -
te do Bra sil, em maio de 1995, exer cen do tais fun ções 
até ja ne i ro de 1999. No mes mo pe río do, pre si diu o
Con se lho Esta du al de Pre vi dên cia.

A for ma ção aca dê mi ca de Ge or gett Ca val can te
foi en ri que ci da com di ver sos cur sos de es pe ci a li za -
ção, co me çan do pela Infor má ti ca e pas san do por pro -
gra mas de ge ren ci a men to e de con ta bi li da de pú bli ca,
ge ral e de cus tos. Inte grou tam bém o Con se lho Re gi -
o nal do SESC, como mem bro efe ti vo, por dois anos, a 
par tir de ju lho de 1998.

III – Pa re cer

A Se nho ra Ge or gett Mot ta Ca val can te é no to ri a -
men te vin cu la da à re gião, por ser na tu ral de Ma ca pá
e sem pre ter mo ra do e tra ba lha do na Ama zô nia, sen -
do hoje ra di ca da em Be lém. Ade ma is, ao lado des sa
par ti cu la ri da de, sua ex pe riên cia ad mi nis tra ti va, acu -
mu la da ao lon go do exer cí cio de ati vi da des no ser vi ço 
pú bli co, e a for ma ção aca dê mi ca de que é ti tu lar su -
ge rem que a in di ca da te ria con di ções para o de sem -
pe nho de car gos di re ti vos da ad mi nis tra ção fe de ral.

Em re su mo, pelo exa me dos da dos cur ri cu la res
en ca mi nha dos ao Se na do, acom pa nhan do a Men sa -
gem Pre si den ci al, o per fil da in di ca da pode adap tar-se

às ati vi da des pe cu li a res ao car go de Di re to ra da
Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia, a ADA.

É o nos so pa re cer. – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Arthur Vir gí lio, Re la tor – Pa u lo Octá vio, Re la tor
Ad Hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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;
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia – ADA, ex tin gue a Su pe rin ten dên cia do De -
sen vol vi men to da Ama zô nia  – SUDAM, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.
....................................................................................

Art. 13. O Di re tor-Ge ral e os de ma is Di re to res
se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, sen -
do pelo me nos um de les es co lhi do den tre ser vi do -
res pú bli cos fe de ra is.

§ 1º Os Di re to res se rão no me a dos após apro va -
ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção.

§ 2º O re gu la men to dis po rá so bre a for ma de
subs ti tu i ção dos Di re to res em seus im pe di men tos.
....................................................................................

PARECER Nº 535, DE 2003

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre a Men sa gem nº 93,
de 2003 (nº 163/2003, na ori gem), que
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral 
o nome do Se nhor Luiz Alfre do Sa lo mão
para exer cer o car go de Di re tor da Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP.

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 13 de maio de 2003,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se -
na dor Del cí dio Ama ral, so bre a Men sa gem nº 93, de
2003, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
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Luiz Alfre do Sa lo mão, para exer cer o car go de Di re tor
da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP, por 16 vo tos
fa vo rá ve is.

Sala das Co mis sões, 13 de maio de 2003. – Se -
na dor José Jor ge, Pre si den te – Se na dor Del cí dio
Ama ral, Re la tor.

Re la tó rio

Re la tor:Se na dor Del cí dio Ama 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. 11 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, o Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apro va ção
do Se na do Fe de ral o nome do Sr. Luiz Alfre do Sa lo -
mão para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci -
o nal do Pe tró leo – ANP.

O re fe ri do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal con fe re
com pe tên cia pri va ti va ao Se na do Fe de ral para, após
ar güi ção pú bli ca, apro var, por voto se cre to, a es co lha
de ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar.

O cur ri cu lum vi tae do Se nhor Luiz Alfre do Sa lo -
mão, ane xa do à Men sa gem Pre si den ci al, de mons tra
que sua for ma ção aca dê mi ca e ex pe riên cia pro fis si o -
nal são com pa tí ve is com o car go para o qual está
sen do in di ca do.

O Se nhor Luiz Alfre do Sa lo mão cur sou a Esco la 
Na ci o nal de Enge nha ria da Uni ver si da de do Bra sil e
for mou-se en ge nhe i ro ele tri cis ta em 1968. Sub se -
qüen te men te, fre qüen tou o cur so de mes tra do em en -
ge nha ria de pro du ção da COPPE/UFRJ e o mes tra do 
em aná li se ma te má ti ca no IMPA/CNPq. Tam bém fez o 
cur so de pós-gra du a ção em aná li se eco nô mi ca do
Cen tro de De sen vol vi men to de Eco no mis tas do Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to – CENDEC.

Sua ex pe riên cia pro fis si o nal é mu i to am pla e di -
ver si fi ca da. Já foi con sul tor eco nô mi co da pre si dên cia 
da LIGHT, pro fes sor da Esco la de Pós-Gra du a ção de
Eco no mia da Fun da ção Ge tú lio Var gas, Se cre tá rio
Esta du al de Obras e Meio Ambi en te e Se cre tá rio
Esta du al de Indús tria, Co mér cio, Ciên cia e Tec no lo -
gia do Rio de Ja ne i ro. É au tor tam bém de di ver sas pu -
bli ca ções.

A par tir da dé ca da de 1980, ini ci ou bem su ce di -
da car re i ra po lí ti ca. Foi De pu ta do Esta du al do Rio de
Ja ne i ro pelo Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta en tre
1983 e 1986. Foi De pu ta do Fe de ral cons ti tu in te pelo
PDT e mem bro da Co mis são da Ordem Eco nô mi ca e
da Co mis são de Sis te ma ti za ção. De 1991 a 1995 foi
no va men te De pu ta do Fe de ral e, de 1992 a 1994, lí der 
da ban ca da do PDT na Câ ma ra dos De pu ta dos. Re e -

le geu-se mais uma vez pelo PDT em 1999. Em 2001,
fi li ou-se ao Par ti do dos Tra ba lha do res.

Antes de ser in di ca do para exer cer o car go de
Di re tor da ANP, foi Di re tor da Esco la de Po lí ti cas Pú -
bli cas e Go ver no na UFRJ e Se cre tá rio de Esta do de
Trans por tes do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Sua am pla ex pe riên cia pro fis si o nal, ali a da a uma
for ma ção téc ni ca e aca dê mi ca ade qua da para o car go,
es tão com pro va das no cur ri cu lum vi tae do in di ca do.
Fica, as sim, a Co mis são de Infra-Estru tu ra do Se na do
Fe de ral em con di ções de de li be rar so bre a in di ca ção do 
Sr. Luiz Alfre do Sa lo mão para exer cer o car go de Di re tor 
da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP.

Sala da Co mis são, 13 de maio de 2003 – Se na dor 
Del cí dio Ama ral – Pre si den te José Jor ge – Re la tor
Del cí dio Ama ral – Ro ber to  Sa tur ni no – Ide li Sal vat ti
– Serys Slhes sa ren ko – Ma cha do – Ge ral do Mes qui -
ta Jú ni or – Fer nan do Be zer ra – João Ri be i ro – Ney
Su as su na – Mar co Ma ci el – Le o mar Qu in ta ni lha –
Ro dolp ho Tou ri nho – Re gi nal do Du ar te – Au gus to
Bo te lho – João Ba tis ta Mot ta.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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 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.

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

PARECER Nº 536, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 627, de
2002 (nº 1.699 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
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con ces são da Rede Fron te i ra de Co mu ni -
ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Blu me nau, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

Re la tor: Se na dor Le o nel Pa van
Re la tor Ad hoc: Se na dor Jor ge Bor nha u sen

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 627, de 2002 (nº 1.699, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à Rede Fron te i ra de Co mu ni -
ca ção Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Blu me nau, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 13 de ju nho de 2001,
que re no va a con ces são para a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 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 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. 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.

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos 
do Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa
nos au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do
pela en ti da de Rá dio Mi ra dor Ltda., ra zão por que
se pro põe o re gis tro da mu dan ça de seu nome, por
meio de emen da de re da ção ao art. 1º do PDS em
aná li se.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -

za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 627, de 2002, não
con tra ria as for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rede Fron te i ra de
Co mu ni ca ção Ltda., aten deu os de ma is re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da
con ces são, opi na mos pela apro va ção do ato, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen -
da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 627, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re o De cre to de 13 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 à Rede Fron -
te i ra de Co mu ni ca ção Ltda., ou tor ga da
ori gi nal men te à Rá dio Mi ra dor 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 Blu me nau,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o nel Pa van, Re la tor –
Jor ge Bor nha u sen, Re la tor Ad hoc. – Flá vio Arns
– Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo –
José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jo nas Pi -
nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor ge – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar -
te – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 627, DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces -
são à Rede Fron te i ra de Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Blu me nau, 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 de 13 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 à
Rede Fron te i ra de Co mu ni ca ção Ltda., ou tor ga da ori -
gi nal men te à Rá dio Mi ra dor 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 Blu me nau, 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.

Sala da Co mis são, 29 de 2003. – Se na dor Osmar
Dias, Pre si den te – Jor ge Bor nha u sen, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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 537, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 150, de 2002 (nº
312/99, na ori gem), que apro va o tex to de
mo di fi ca ção do Con vê nio Cons ti tu ti vo do 
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, que tra ta
de alo ca ção es pe ci al de Di re i tos Espe ci a -
is de Sa que (DES)

Re la tor: Se na dor João Ca pi be ri be
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Ro dol fo Tou ri nho
(Art. 84 § 2º risf)

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 150, de 2002
(PDC nº 312, de 1999, na ori gem), que apro va o tex to
de mo di fi ca ção do Con vê nio Cons ti tu ti vo do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, que tra ta de alo ca ção es pe -
ci al de Di re i tos Espe ci a is de Sa que (DES).

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca sub me teu à apre ci a ção par la men tar o tex to
do ato in ter na ci o nal aci ma re fe ri do.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 20 de ou tu bro de 1999,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis -
sões de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e de Fi nan ças e
Tri bu ta ção.

Acom pa nha a Men sa gem nº 413, de 1998, do
Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do re fe ri do
acor do ao Con gres so Na ci o nal, a Expo si ção de Mo -
ti vos nº 188, de 1º de abril de 1998, do Sr. Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, da qual cabe des ta car o se -
guin te:

Por oca sião da 49ª Re u nião do Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal re a li za da em Hong Kong, Chi na, foi
apro va da pela Jun ta de Go ver na do res da que le Orga -
nis mo a Re so lu ção nº 52-4, ten do con ta do com voto
fa vo rá vel do Go ver na dor pelo Bra sil.

Tal Re so lu ção tra ta de alo ca ção es pe ci al de Di -
re i tos Espe ci a is de Sa que (DES), im pli can do ele va -
ção dos ati vos bra si le i ros em DES 277,7 mi lhões, que 
re pre sen tam cer ca de US$389 mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos, por meio de mo di fi ca ção do ar ti go
XXVIII do Con vê nio Cons ti tu ti vo do FMI e adi ção do
Ane xo ‘M’.

Vez que a re fe ri da Re so lu ção pro mo ve al te ra -
ções no tra ta do in ter na ci o nal fir ma do pelo País,
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faz-se ne ces sá ria a sub mis são da ma té ria ao re fe ren -
do do Con gres so Na ci o nal, em cum pri men to ao art.
49, in ci so I, da Cons ti tu i ção.

Cum pre men ci o nar, ain da, que so bre a al te ra -
ção do Con vê nio Cons ti tu ti vo do FMI ma ni fes tou-se
tam bém a dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na -
ci o nal, atra vés do Pa re cer PGFN/COF nº 420/98, do
qual cabe des ta car o se guin te: a apro va ção da ci ta da
Re so lu ção su ce deu no dia 23 de se tem bro de 1997, em 
Hong Kong, Chi na, por oca sião da 49ª Re u nião do FMI,
ten do con ta do, na que la oca sião, com o voto do Go ver -
na dor pelo Bra sil.

De acor do com a Nota do De par ta men to Le gal
do FMI (fls. 11), fi cou de ci di do que a emen da re sul -
tan te da Re so lu ção só en tra rá em vi gor após ra ti fi ca -
ções pro ve ni en tes de três quin tos (3/5) dos pa í ses
mem bros que de te nham oi ten ta e cin co por cen to
(85%) do po der ge ral de voto.

A teor do art. 49, in ci so I da Cons ti tu i ção, a ra ti fi ca -
ção do Bra sil à ci ta da Re so lu ção só po de rá ocor rer
quan do essa for re fe ren da da pelo Con gres so Na ci o nal.

Na mi nu ta de Expo si ção de Mo ti vos su ge ri da
pelo Ban co Cen tral (fls. 13), há a in for ma ção de que
as al te ra ções con ti das na Re so lu ção em apre ço im -
pli cam ele va ção dos ati vos bra si le i ros em DES 277,7
mi lhões, que re pre sen tam cer ca de US$389 mi lhões
de dó la res nor te ame ri ca nos a se rem usa dos in con di -
ci o nal men te.

Des se modo, vez que o País já se pro nun ci ou fa -
vo ra vel men te quan to à al te ra ção do Con vê nio Cons ti -
tu ti vo do FMI no âm bi to ex ter no, é de su ge rir-se a ex -
pe di ção de Expo si ção de Mo ti vos pelo Exmo. Sr. Mi -
nis tro da Fa zen da ao Exmo. Sr. Pre si den te da Re pú -
bli ca a fim de que seja a ma té ria apre ci a da pelo Con -
gres so Na ci o nal, como or de na o art. 49, in ci so I, da
Cons ti tu i ção.

II – Aná li se

A 49a Re u nião do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal re a li za da em Hong Kong, Chi na, em 23 de se tem -
bro de 1997, apro vou a mo di fi ca ção de seu Con vê nio
Cons ti tu ti vo, com a adi ção da quar ta emen da e de um 
novo ane xo.

A Re so lu ção nº 52-4, apro va da pela Jun ta de
Go ver na do res do FMI, ado tou as al te ra ções su ge ri -
das, ten do o re pre sen tan te bra si le i ro vo ta do fa vo ra -
vel men te a elas.

A quar ta emen da em nada pre ju di ca as re ce i tas ou 
des pe sas pú bli cas o País, vis to que o pro je to não re per -
cu te di re ta ou in di re ta men te no Orça men to da União.

A alo ca ção de US$389 mi lhões de dó la res nor te 
ame ri ca nos para aten der a ne ces si da des, se e quan -
do sur gi rem, su ple men tan do os ati vos de re ser va

exis ten tes, atra vés de Di re i tos Espe ci a is de Sa que
(DES), dis po ni bi li za al ter na ti vas emer gen ci a is que
po dem ser pron ta men te uti li za das em face de cir -
cuns tân ci as eco nô mi cas e fi nan ce i ras ad ver sas.

O ajus te con ce di do por meio das mo di fi ca ções
pro pos tas am plia pos si bi li da des de fi nan ci a men to em 
mo e da es tran ge i ra, de modo a es ta bi li zar o sis te ma
eco nô mi co-fi nan ce i ro em caso de ne ces si da de.

III – Voto

Ante o ex pos to, por ser con ve ni en te e opor tu no
aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, e ver sa -
do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pelo aco lhi men to
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 150, de 2002.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2003. Edu ar -
do Su plicy, Pre si den te – João Ca pi be ri be, Re la tor – 
Edu ar do Aze re do – Mar co Ma ci el – Ro dolp ho Tou -
ri nho, Re la tor Ad Hoc –  Pa tri cia Sa bo ya Go mes –
Hé lio Cos ta – Arthur Vir gi lio – Pe dro Si mon – Mar -
ce lo Cri vel la – José Agri pi no – Gil ber to Mes tri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 538, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 8 de 2003, (nº
1.574/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca Ori en tal do
Uru guai para a Cons tru ção de uma Se -
gun da Pon te so bre o Rio Ja gua rão, nas
pro xi mi da des das ci da des de Ja gua rão e
Rio Bran co, e re cu pe ra ção da atu al Pon te 
Ba rão de Mauá, ce le bra do em 21 de no -
vem bro de 2000.

Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon
(Art. 84 § 2º Risf.)
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I – Re la tó rio

Com ful cro no art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo en vi ou ao Con gres so Na -
ci o nal a Men sa gem nº 341, de 18 de abril de 2001,
por ta do ra do Acor do em epí gra fe. Tam bém por pre ce -
i to cons ti tu ci o nal, a men sa gem pre si den ci al ini ci ou
sua tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Na que la Casa, a men sa gem foi des ti na da à Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, 
que de ci diu pela for mu la ção do pre sen te Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo au to ri za ti vo. A pro po si ção foi, em
se gui da, apre ci a da pe las Co mis sões de Vi a ção e
Trans por tes e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da -
ção, sen do fi nal men te apro va da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos em 25 de fe ve re i ro de 2003.

No dia 11 de mar ço sub se qüen te, o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo foi re ce bi do no Se na do Fe de ral,
sen do en ca mi nha do à Co mis são de Re la ções Exte ri -
o res e De fe sa Na ci o nal no dia 13 de mar ço se guin te
e, ao Re la tor sig na tá rio, no dia 25 de mar ço de 2003.

II – Aná li se

O pre sen te acor do foi fir ma do para am pli ar a in -
te gra ção fí si ca en tre os ter ri tó ri os do Bra sil e a Re pú -
bli ca Ori en tal do Uru guai. O Acor do es ta be le ce, em
seu Arti go I, que, “as Par tes se com pro me tem a ini ci -
ar, por in ter mé dio das suas res pec ti vas au to ri da des
com pe ten tes e com a bre vi da de re que ri da, as ações
re fe ren tes à cons tru ção e ex plo ra ção, em re gi me de
con ces são de obra pú bli ca, de uma se gun da pon te
so bre o Rio Ja gua rão, in clu in do a in fra-es tru tu ra com -
ple men tar ne ces sá ria e seus aces sos, si tu a da nas
pro xi mi da des das ci da des de Ja gua rão, no Bra sil, e
de Rio Bran co, no Uru guai.”

Com pro me tem-se, ain da, as Par tes em ela bo -
rar, de for ma vin cu la da à exe cu ção des se Acor do, re -
cu pe ra ção da Pon te Ba rão de Mauá, atu al li ga ção viá -
ria en tre as duas ci da des.

Com essa fi na li da de, o acor do pre vê a cri a ção
de uma Co mis são Mis ta Bra si le i ro-Uru gua ia de Li ci -
ta ção, com pos ta por cin co mem bros de cada de le ga -
ção, en vol ven do ór gãos cen tra is e go ver nos lo ca is de
cada uma das Par tes.

O Acor do de ter mi na que a Co mis são Mis ta le va -
rá, em con ta em seus tra ba lhos, o Tra ta do de Co o pe -
ra ção para o Apro ve i ta men to dos Re cur sos Na tu ra is
e o De sen vol vi men to da Ba cia da La goa Mi rim (Tra ta -
do da Ba cia da La goa Mi rim), de 1977, as sim como os 
de ma is ins tru men tos e de ci sões re la ti vos ao trans -
por te in ter na ci o nal ter res tre fir ma dos pe las Par tes.

A Co mis são Bi la te ral a ser cri a da terá como
com pe tên ci as:

a) re u nir os da dos dis po ní ve is e for ne -
cer os es tu dos com ple men ta res ne ces sá ri os

re la ti vos aos as pec tos téc ni cos, am bi en ta is,
eco nô mi cos e fi nan ce i ros da obra a fim de
ela bo rar os Ter mos de Re fe rên cia res pec ti -
vos, le van do em con ta a de ci são de am bos
os pa í ses de que a cons tru ção e a ex plo ra -
ção da nova pon te se jam efe tu a das sob o re -
gi me de con ces são de obra pú bli ca, sem
aval dos Go ver nos e sem ga ran tia de trân si to 
mí ni mo, com a sua atri bu i ção a um con sór cio 
pri va do, do qual par ti ci pem em pre sas bra si -
le i ras e uru gua i as, pro por ci o nal men te;

b) pre pa rar a do cu men ta ção ne ces sá -
ria e le var a cabo a li ci ta ção pú bli ca e ad ju -
di ca ção para a cons tru ção e ex plo ra ção da
se gun da pon te, as sim como seus aces sos,
e a re cu pe ra ção da Pon te Ba rão de Mauá;

c) su per vi si o nar a exe cu ção e exer cer a
fis ca li za ção dos es tu dos. ser vi ços e tra ba lhos
con tra ta dos, até um ano de po is do iní cio da
ex plo ra ção da con ces são;

d) es ta be le cer as con di ções a se rem
cum pri das pelo con ces si o ná rio para a re a li -
za ção das obras e a ex plo ra ção da con ces -
são; e

e) acom pa nhar e su per vi si o nar a ma -
nu ten ção, a ope ra ção e a ex plo ra ção da
nova pon te, du ran te o pri me i ro ano do pe río -
do de vi gên cia da ex plo ra ção da con ces são.

As Par tes ar ca rão com, no má xi mo, 50% (cin -
qüen ta por cen to) dos in ves ti men tos re la ti vos à
cons tru ção da se gun da pon te, aces sos, obras com -
ple men ta res e re cu pe ra ção da Pon te Ba rão de
Mauá, em mon tan tes idên ti cos, fi can do o res tan te a
car go do con sór cio ven ce dor da li ci ta ção. Os cus tos
re fe ren tes às de sa pro pri a ções em cada ter ri tó rio na -
ci o nal se rão da res pon sa bi li da de ex clu si va da Par te
res pec ti va, se gun do suas le gis la ções in ter nas.

Com o pre sen te acor do, des tar te, Bra sil e Uru -
guai es tão cri an do as con di ções ins ti tu ci o na is ne ces -
sá ri as para a edi fi ca ção de uma se gun da pon te en tre
os dois pa í ses. O tex to do Acor do de fi ne nor mas ge ra -
is que de vem pa u tar a re a li za ção da obra, com cri a -
ção de um ór gão bi na ci o nal, a ne ces si da de do es tu do 
pré vio, e a di vi são dos gas tos, e a ado ção do sis te ma
de con ces são. Essas re gras vi sam a ga ran tir a trans -
pa rên cia do pro ces so de cons tru ção da nova pon te,
di vi din do as res pon sa bi li da des e cus tos en tre os dois
pa í ses, além de pro mo ver um me ca nis mo de ad mi -
nis tra ção que se con si de ra ade qua do e mo der no.

Cu i da-se, por tan to, um en ten di men to bi-go ver na -
men tal com vis tas a aten der a im por tan te de man da por
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li ga ção ter res tre en tre Bra sil e Uru guai. Há que se ter
cons ciên cia que essa e uma ques tão vi tal, não só para
as po pu la ções lo ca is, como para toda a sa ú de da eco -
no mia re gi o nal, tra zen do con se qüên ci as be né fi cas para 
as pró pri as ini ci a ti vas de in te gra ção pro ta go ni za das
pelo Bra sil, no caso, o Mer co sul. O in cre men to do flu xo
co mer ci al fica mu i tas ve zes di fi cul ta do pela ine xis tên cia
de li ga ções su fi ci en tes e pe las más con di ções das es -
tra das. O apri mo ra men to da via ter res tre en tre os ter ri -
tó ri os do Bra sil e do Uru guai cons ti tui-se, in du bi ta vel -
men te, numa pri o ri da de para a in ten si fi ca ção dos flu xos 
de co mér cio ter res tre na que la re gião.

III – Voto

Pela im por tân cia da ma té ria, e ten do em vis ta o
im pac to eco nô mi co ex tre ma men te po si ti vo que ca u -
sa rá ao Rio Gran de do Sul e a todo o País, me lho ran -
do as con di ções de li ga ção com o ter ri tó rio do Uru -
guai, en ten de mos ser de alta re le vân cia a pre sen te
pro po si ção, pelo que opi na mos pela apro va ção do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2003.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2003. – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Pe dro Si mon,
Re la tor – Edu ar do Aze re do – Mar co Ma ci el – Ro -
dolp ho Tou ri nho – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Hé lio
Cos ta – Arthur Vir gí lio – Mar ce lo Cri vel la – José
Agri pi no – Gil ber to Mes tri nho.

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:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 539, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 90, de
1999 (nº 683/1998, 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 Amé ri ca S.A. 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 São Pa u lo,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Alme i da Lima

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 90, de 1999 (nº 683, de
1998, 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 Amé ri ca S.A. para
ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 22 de se tem bro de
1997, que re no va con ces são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 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 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. 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 90, de 1999, 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 -
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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 a 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 90, de 1999, 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 re no va a con ces são da
Ró dio Amé ri ca S.A., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de São Pa u lo, 
Esta do de São Pa u lo, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – José Alme i da Lima, Re la tor. –
Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de
Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res –
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor ge – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do
Du ar te – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za ril do Ca val -
can ti.
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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;
....................................................................................

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 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 540, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 464, de
2002 (nº 1.634/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Stu dio G Co mu ni ca ção e Mar ke -
ting 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 Ja taí, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res

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 464, de 2002 (nº 1.634, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Stu dio G Co mu ni ca ção e
Mar ke ting 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 Ja taí,
Esta do de Go iás.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 360, de 5 de ju lho de
2001, que ou tor ga per mis são para 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.

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. 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 464, 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 -

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12797    435ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



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 464, 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 Stu dio G Co mu ni -
ca ção e Mar ke ting 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
Ja taí, 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, 29 de abril de 2003. – 
Osmar Dias, Pre si den te – De mós te nes Tor res, Re -
la tor.  – Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – 
Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor -
res – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor ge
– Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi -
nal do Du ar te – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za ril do
Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

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 464, de 2002 (nº 1.634, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Stu dio G Co mu ni ca ção e
Mar ke ting 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 Ja -
taÍ, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 993, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 360,
de 5 de ju lho 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 Stu dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.
(cf. fls. 2/7):

Nome do Só cio Co tis taCo tas de Par ti ci pa ção
• Di re tor-Ge ral – Gil son Eu rí pe des de Alme i da7.400
• Gleys son Cabr ri ni de Alme i da Cos ta             2.600
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, De pu ta do José Ro cha.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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, é dis -
ci pli na do, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pela Re so lu ção
nº 39, de 1º de ju lho 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 -
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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 464, 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. Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 464, 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 APROVAÇÃO do ato que ou tor ga per mis são à
Stu dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting 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 Ja taí, 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, – Ma u ro Mi ran da, Re la tor.

PARECER Nº 541, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 480, de
2002 (nº 1.379/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul -
tu ral Di nâ mi ca a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Enge -
nhe i ro Co e lho, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Mão San ta
(Art. 84 § 2º RISF)

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 480, de 2002 (nº 1.379, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral Di -
nâ mi ca a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Enge nhe i ro Co e lho, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 217, de 18 de
abril de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi -
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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.

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 nor ma ti za 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
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ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve -
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam -
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser -
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 480, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 480, 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 ou téc ni ca le gis -
la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que au to ri -

za a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu -
ral Di nâ mi ca a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Enge nhe i ro Co e lho, Esta do 
de São Pa u lo, 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,
com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 480, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 217, de 18 de abril de 2001, 
que au to ri za a Asso ci a ção e Mo vi men to Co -
mu ni tá rio Cul tu ral Di nâ mi ca, a exe cu tar, 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 co mu ni tá ria, na ci -
da de de Enge nhe i ro Co e lho, Esta do de São
Pa u lo.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor.  –
Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de
Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res –
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor ge – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do
Du ar te – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za ril do Ca val -
can ti.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 480, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral
Di nâ mi ca a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Enge nhe i ro 
Co e lho, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 217, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral Di nâ -
mi ca a exe cu tar, 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 co mu ni tá -
ria, na ci da de de Enge nhe i ro Co e lho, Esta do de São
Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Mão San ta, 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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor -
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo -
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so -
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.
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PARECER Nº 542,  DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 483, de
2002 (nº 1.540/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ci ran da de Chi a pet ta
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Chi a pet ta, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

Re la tor: Se na dor Flá vio Arns

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 483, de 2002 (nº 1.540, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Ci ran da de Chi a pet ta
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Chi a pet ta, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 279, de 16 de maio de
2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 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 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. 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 483, 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 483, 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 Rá -
dio Ci ran da de Chi a pet ta 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 Chi a pet ta, Esta do do Rio Gran de do Sul, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor.  – Flá vio
Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo 
– José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jo nas Pi -
nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor ge – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za ril do Ca val can ti.

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12805    443ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



12806 Sá ba do 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL444     



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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 543, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 496, de
2002 (nº 1.380/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
União das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as e
de Mo ra do res de Ca ra zi nho – UACC a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ca ra zi nho, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Lú cia Vâ nia
(Art. 84, § 2º – RISF)

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 496, de 2002 (nº 1.380, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
au to ri za a União das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as e 
de Mo ra do res de Ca ra zi nho – UACC a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca ra zi nho, Esta do do Rio Gran de do Sul, por
meio de Men sa gem Pre si den ci al, pela qual 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 223, de 18 de 
abril de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi -
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, ex põe que a pre sen te so li ci ta -
ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la ção
apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. 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. Além dis so, a téc ni ca 
le gis la ti va e a re da ção em pre ga das fo ram con si de ra -
das ade qua das.

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.
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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 nor ma ti za 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. O ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve -
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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. Tam -
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser -
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 496, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de

da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 496, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a União das Asso ci a -
ções Co mu ni tá ri as e de Mo ra do res de Ca ra zi nho –
UACC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ca ra zi nho, Esta do do Rio Gran de do
Sul, 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, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 496, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 223, de 18 de abril de
2001, que au to ri za a União das Asso ci a -
ções Co mu ni tá ri as e de Mo ra do res de Ca ra -
zi nho – UACC, a 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 co mu ni tá ria, na ci da de
de Ca ra zi nho, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Lú cia Vâ nia, Re la to ra.  – 
Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris
de Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor -
res – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor -
ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na –
Re gi nal do Du ar te – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za -
ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 496, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a União
das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as e de Mo -
ra do res de Ca ra zi nho – UACC, a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca ra zi nho, 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 223, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
União das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as e de Mo ra do res 
de Ca ra zi nho – UACC, a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Ca ra zi nho, 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.

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Lú cia Vâ nia, Re la to ra.

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada nela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
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leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 544, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 509, de
2002 (nº 1.438/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à RBN – Rede Bra sil Nor te de
co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ori xi mi ná, Esta do 
do Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio
Re la tor Ad Hoc Se na dor Du ci o mar Cos ta

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 509, de 2002 (nº 1.438, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à RBN – Rede Bra sil Nor te de
Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Ori xi mi ná, Esta do do Pará.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 176, de 27 de mar ço de
2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 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 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. 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.

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 509, de 2002, não de tec tou 
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, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias,  Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor – Du ci o mar
Cos ta, Re la tor Ad Hoc.  – Flá vio Arns – Ael ton Fre i -
tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão
– De mós te nes Tor res – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co
Ma ci el – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil -
do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Te o tô nio Vi le la
Fi lho – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 545, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 576, de
2002 (nº 1.814/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são o Rá dio Jar di nó po lis Co mu ni -
ca ções 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 Jar di nó po lis,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pa pa léo Paes
(art. 84, § 2º – Risf)

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para ela bo ra ção de pa -

re cer, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 576, de
2002 (nº 1.814, de 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 Jar -
di nó po lis Co mu ni ca ções 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 Jar di nó po lis, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1375,
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 693,
de 14 de no vem 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.

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.

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.
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O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 576, 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 576, 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 Rá -
dio Jar di nó po lis Co mu ni ca ções S/C 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 Jar di nó po lis, Esta do de São
Pa u lo, 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, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor. 
– Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris 
de Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor -
res – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor -
ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na –
Re gi nal do Du ar te – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za -
ril do Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri -
o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

 PARECER Nº 546, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 580, de
2002 (nº 1.844/2002, 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 do Sis te ma de Ra di o di fu são “Ci da -
de das Árvo res” 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 Ara ras, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Octá vio
(Art. 84, § 2º do RISF)

I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 da Por ta ria nº 371, de 5 de ju lho de
2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ti va
e Cul tu ral do Sis te ma de Ra di o di fu são “Ci da de das
Árvo res” 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 Ara ras, Esta do de
São Pa u lo.

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, 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.

II – Aná li se

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 obe de ce às 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
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te le vi são.

O 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, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
dos por meio de con vê nio.

O RSR es ta be le ce ain da, no seu art. 13, §§ 1º e
2º, 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 tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

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.

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. Sob 

o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to
na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 580, 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 apli -
cá vel.

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. Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 580, 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 per mis são à Fun da ção Edu ca ti va e
Cul tu ral do Sis te ma de Ra di o di fu são “Ci da de das Árvo -
res”, 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 Ara ras, Esta do de
São Pa u lo, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Pa u lo Octá vio, Re la tor. – Flá vio
Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo 
– José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jo nas Pi -
nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor ge – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za ril do Ca val can ti.
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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,
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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 Delo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção de 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. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul -
ga das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os
es ta be le ci dos nes te ar ti go. (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10.As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão 
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

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.

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

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-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os es ta dos, ter ri tó ri os e mu ni cí pi os;
c) as uni ver si da des bra si le i ras;
d) as fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu -

jos es ta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de
Te le co mu ni ca ções.

§ 1º As uni ver si da des e fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 547, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 587, de
2002 (nº 1.225/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral dos Ami gos de Oe i -
ras do Pará a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Oe i ras
do Pará, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio
Re la tor (ad hoc): Se na dor Du ci o mar Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 587, de 2002 (nº 1.225, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral dos Ami gos de Oe i ras do Pará
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Oe i ras do Pará, Esta do do Pará.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 632, de 5 de ou tu bro de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di -
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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.

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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.6 15, de 3 de ju nho de 1998.

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 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 587, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 587, 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
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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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
dos Ami gos de Oe i ras do Pará a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Oe i ras do
Pará, Esta do do Pará, 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, com 
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 587, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 632, de 5 de ou tu bro de

2000, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
dos Ami gos de Oe i ras do Pará, a 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Oe i ras do Pará, 
Esta do do Pará.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta (ad hoc), Re la tor.  
– Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de 
Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res –
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor ge – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do
Du ar te – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za ril do Ca val -
can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 587, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral dos Ami gos de Oe i ras do
Pará a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Oe i ras do Pará, 
Esta do do Pará.

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 a Por ta -

ria nº 632, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral dos Ami gos de Oe i ras do Pará, a
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 co mu ni tá ria, na
ci da de de Oe i ras do Pará, Esta do do Pará.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te, Re la tor Ad Hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce -
den te ou tor gar à en ti da de in te res sa da
au to ri za ção para ex plo ra ção do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va -
dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos
nes ta lei e nor mas re gu la do ras das con -
di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 548, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 591, de
2002 (nº 1.368/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o cito que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Bom
Con se lho 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 
da Fron te i ra, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Mão San ta
(art. 84 § 2º – Risf)

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 591, de 2002 (nº 1.368, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Bom Con se lho 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 da Fron te i ra, Esta do do Pi a uí.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 673, de 25 de ou tu bro
de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o -
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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.

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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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 d( 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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 591, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
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“al te ra o pa rá gra fo úni co do ad. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 591, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção da Rá dio 
Co mu ni tá ria Bom Con se lho 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 da
Fron te i ra, Esta do do Pi a uí, 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 591, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 673, de 25 de ou tu bro
de 2000, que au to ri za a Asso ci a ção da Rá -
dio Co mu ni tá ria Bom Con se lho, a 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 co mu ni -
tá ria, na ci da de de São João da Fron te i ra,
Esta do do Pi a uí.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Flá vio
Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo 
– José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jo nas Pi -
nhe i ro – Mar co Ma ci el – José Jor ge – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mo za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 591, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Bom Con se -
lho 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 da
Fron te i ra, Esta do do Pi a uí.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 673, de 25 de ou tu bro de 2000, que au -
to ri za a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Bom
Con se lho, a 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 co -
mu ni tá ria, na ci da de de São João da Fron te i ra,
Esta do do Pi a uí.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor.

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

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

....................................................................................
LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor -

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo -
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção 
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada rela Lei nº
10.597. de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26

DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 549, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 593, de
2002 (nº 1.585/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
ACE – Asso ci a ção cul tu ral Encru zi lha -
den 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 Encru zi lha da
do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Lú cia Vâ nia (Art. 84 § 2º Risj)

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 593, de 2002 (nº 1.585, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ACE – Asso ci a ção Cul tu ral Encru zi lha den 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 Encru zi lha das do Sul, Esta do do Rio Gran de do
Sul, por meio de Men sa gem Pre si den ci al, na qual 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 763, de 12 de de -
zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do 
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, ex põe que a pre sen te so li ci ta -
ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la ção
apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do Pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que ado tou o pa re cer fa vo rá vel de
seu Re la tor. 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 e cons ti tu ci o nal. Além dis so, a téc ni ca le gis la ti va e a
re da ção em pre ga das es tão ade qua das.

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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.11 7 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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 de 39, 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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 art. 213, II, do Re gi men to in ter 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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que a Pro po si ção está em 
per fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple -
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 593, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº  96l2, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
‘al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -

ção que acom pa nha o PDS nº 593, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
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na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a ACE –
Asso ci a ção Cul tu ral Encru zi lha den 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
Encru zi lha das  do Sul, Esta do do Rio Gran de do
Sul, 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, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 593, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 763, de 12 de de zem bro
de 2000, que au to ri za a ACE – Asso ci a ção

Cul tu ral Encru zi lha den se, a 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 co mu ni tá ria,
na ci da de de Encru zi lha da do Sul, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Lú cia Vâ nia, Re la to ra –
Flá vio Arnis – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris
de Ara u jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res 
– Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – 
Mo za ril do Ca val can ti – Ju vên cio da Fon se ca –
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – To tô nio Vi le la
Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 593, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a ACE –
Asso ci a ção Cul tu ral Encru zi lha den 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 Encru zi lha da do Sul,
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 763, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za a
ACE – Asso ci a ção Cul tu ral Encru zi lha den se, a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de
Encru zi lha da do Sul, 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –  Osmar 
Dias, Pre si den te –  Lú cia Vâ nia, Re la to ra .

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor -

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo -
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção 
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada nela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 550, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 596, de
2002 (nº 1.638/2002, 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 Ra di o di fu são 
cul tu ral Edu ca ti va e Artís ti ca de Rio Man -
so a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
com uni tá ria na ci da de de Rio Man so,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: Se na dor Ael ton Fre i tas
Re la tor ad hoc: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 596, de 2002 (nº 1.638, de 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 Ra di o di fu são Cul tu ral
Edu ca ti va e Artís ti ca de Rio Man so a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Rio Man so,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 336, de 25 de ju nho de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di -
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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.

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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc ni ca le gis -
la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con -
so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 596, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for ma -
li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998, em bo ra
se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da ou tor ga,
que pas sa de três para dez anos, por for ça da Lei nº
10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que “al te ra o pa rá -
gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni -
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da ção.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 596, de 2002 não evi den ci -
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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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral Edu ca ti va e Artís ti ca de 
Rio Man so a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Rio Man so, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, 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, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 596, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 336, de 25 de ju nho de

2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria de Ra di o di fu são Cul tu ral Edu ca ti va e
Artís ti ca de Rio Man so a 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 co mu ni tá ria, na ci da -
de de Rio Man so, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se -
na dor Ael ton Fre i tas, Pre si den te – Se na dor Hé lio 
Cos ta, Re la tor (ad hoc) – Flá vio Arns – Ael ton
Fre i tas – Íris de Ara u jo – José Ma ra nhão – De -
mós te nes Tor res – Jor ge Bor nha u sen – José
Jor ge –  Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na 
– Re gi nal do Du ar te – Mo za ril do Ca val can ti – 
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Te o to nio Vi le -
la Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 596, DE 2002

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 Cul tu -
ral Edu ca ti va e Artís ti ca de Rio Man so a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Rio Man 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 336, de 25 de ju nho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral
Edu ca ti va e Artís ti ca de Rio Man so, a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Rio
Man 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta Re la tor ad hoc.

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
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es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 551, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 599, de
2002 (nº 1.239/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va
con ces são da Fun da ção Ver des Flo res -
tas 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 Esta do do Acre.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na
Re la tor: ad hoc Se na dor Mo za ril do Ca val can te

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 599, de 2002 (nº 1.239, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va con ces são da Fun da ção Ver des Flo res tas
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.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 22 de agos to de 2000,
que re no va con ces são para 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.

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. 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 599, 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. Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei  Com ple men tar nº 
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 599, 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 re no va con ces são da Fun da ção
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Ver des Flo res tas, para exe cu tar 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, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor ad hoc) Se na -

dor: Mo za ril do Ca val can te – Flá vio Arns – Hé lio
Cos ta – Íris de Ara u jo – José Ma ra nhão – De mós te -
nes Tor res – Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima – Mão San ta – Ju vên cio da
Fon se ca – Jona Pi nhe i ro – Te o to nio Vi le la Fi lho.

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12837    475ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são, 
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR
 Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 552 DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 610, de
2002 (nº 1.654.2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va con -
ces são da So ci e da de Rá dio 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 Res -
tin ga Seca, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Ide li Sal vat ti
Re la tor ad hoc: Se na dor Jor ge Bor nha u sen

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 610, de 2002 (nº 1.654, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va con ces são da So ci e da de Rá dio 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 Res tin ga Seca, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 25 de ju nho de 2001,
que re no va con ces são para 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.

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. 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 610, 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. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob -
ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de
fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo ra ção, a re -
da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das leis.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 610, 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 re no va con ces são da So ci e da de Rá dio Inte -
gra ção Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Res tin ga Seca, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Jor ge Bo nha u sen, Re la tor ad hoc
Se na dor: Mo za ril do Ca val can ti – Flá vio Arns – Ael -
ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara u jo – José Ma -
ra nhão – De mós te nes Tor res – José Jor ge – Le o mar 
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro  – Mar co Ma -
ci el – Te o to nio Vi le la Fi lho.

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12839    477ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



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;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per -
mis são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de -
ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são. 

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e

es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 553, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 617, de
2002 (nº 1.674/2002, 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 Mo vi men tos Po pu la res de Alto
Ho ri zon te – GOIÁS AMPAH, a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Alto Ho ri zon te, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 617, de 2002 (nº 1.674, de 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 Mo vi men tos Po pu la res de Alto Ho -
ri zon te – GOIÁS AMPAH, a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alto Ho ri zon te,
Esta do de Go iás.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 411, de 7 de agos -
to de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de -
ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que apre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. 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 -
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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.

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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

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 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

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. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos -
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 617, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das

for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção que
acom pa nha o PDS nº 617, 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
ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato
que au to ri za Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de
Alto Ho ri zon te – GOIÁS AMPAH, a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alto Ho ri zon 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, com a se guin te emen -
da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 617, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 411, de 7 de agos to
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção dos
Mo vi men tos Po pu la res de Alto Ho ri zon te
– GOIÁS AMPAH, a 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 co mu ni tá ria,
na ci da de de Alto Ho ri zon te, Esta do de
Go iás.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – De mós te nes Tor res,
Re la tor,  (ad hoc) – Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas
– Hé lio Cos ta – Íris de Ara u jo – José Ma ra nhão
–  – Jor ge Bor nha u sen – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Mo za ril -
do Ca val can ti – Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas
Pi nhe i ro  – Mar co Ma ci el – Te o tô nio Vi le la Fi -
lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 617, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Alto
Ho ri zon te – Goiás AMPAH, a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Alto Ho ri zon te, 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 411, de 7 de agos to de 2001, que au to ri za a Asso -
ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Alto Ho ri zon te –
GOIÁS AMPAH, a 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 co mu ni -
tá ria, na ci da de de Alto Ho ri zon te, 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te – De mós te nes Tor res,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao po der con ce den te ou tor gar à 

en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção do
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, ob ser va dos os
pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas re -
gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le ga -
is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que 
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni -
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

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

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.

....................................................................................
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DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 554, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 626, de
2002 (nº 1.680/2002, 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 Aba e té 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 no ci da de de Aba e té, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor José Ma ra nhão

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 626, de 2002 (nº 1.680, 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 Aba e té de Ra di o di fu são
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Aba e té, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 648, 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.

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.

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 626, 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 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
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 626, 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 Aba e té de Ra di o di fu são Ltda., para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
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la da na ci da de de Aba e té, Esta do de Mi nas Ge ra is,
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, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – José Ma ra nhão, Re la -
tor. – Flá vio Arns – Ide li Sal vat ti – Hé lio Cos ta –

Íris de Ara u jo – José Ma ra nhão – De mós te nes
Tor res  – Le o mar Qu in ta ni lha – Luiz Otá vio – Re -
nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Mo za ril do
Ca val can ti – Alme i da Lima – Mão San ta –  Jo nas
Pi nhe i ro  – Mar co Ma ci el.
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 555, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 636, de
2002 (nº 1.725/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Mar co ni 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 Urus san ga,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Le o nel Pa van
Re la tor ad hoc: Se na dor Jor ge Bor nha u sen

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 636, de 2002 (nº 1.725, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va con ces são à Fun da ção Mar co ni para ex plo -

rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Urus san ga, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 13 de ju nho de 2001,
que re no va a con ces são para a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 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 apre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. 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.

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos
do Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa
nos au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do
pela en ti da de Rá dio Urus san ga Ltda., ra zão por
que se pro põe o re gis tro da mu dan ça de seu nome,
por meio de emen da de re da ção ao art. 1º do PDS
em aná li se.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con gres -
so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam
ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za ção para
que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às
for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu -
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in -
ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres -
ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre -
ten den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta
Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 636, de 2002, não con tra ria 
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que a en ti da de Fun da ção Mar co ni aten deu os de ma is 
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va -
ção da con ces são, opi na mos pela apro va ção do ato,
na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da
de re da ção:
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EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 636, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe -
re o De cre to de 13 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 à Fun da ção Mar co ni, ou tor -
ga da ori gi nal men te à Rá dio Urus san ga 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 Urus san ga, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Le o nel Pa van, Re la tor – Jor ge Bor -
nha u sen, Re la tor ad hoc – Ide li Sal vat ti – Du ci mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris Ara ú jo –
Val dir Ra upp – José Ma ra nhão – Jor ge Bor nha u sen – 
Le o mar Qu in ta ni lha – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca -
val can ti – Mão San ta – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – 
Lú cia Vâ nia.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 636, DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Fun da ção Mar co ni 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 Urus san ga, 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 de 13 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 à
Fun da ção Mar co ni, ou tor ga da ori gi nal men te à Rá dio
Urus san ga 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 Urus san ga,
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.

Sala da Co mis são, de 29 de abril de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Jor ge Bor nha u -
sen, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL

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

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 556, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 648, de
2002 (nº 1.740/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio
Rá dio Paz Ser ra na 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 ges, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na do ra Ide li Sal vat ti
Re la tor ad hoc: Se na dor Jor ge Bor ha un sen

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 648, de 2002 (nº 1.740, de 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 e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá -
dio Paz Ser ra na 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 ges, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 314, de 25 de
maio de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi -
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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.
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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.

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 nor ma ti za 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. O ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve -
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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. Tam -
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser -

va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 648, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção
das for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li -
da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos,
por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de
2002, que al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o
pra zo de ou tor ga. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por
meio de emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 648, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção e
Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz Ser ra na 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 ges, Esta do de San ta Ca ta ri na, 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, com a se guin te emen da de re da -
ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 648, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 314, de 25 de maio de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção e Mo vi men to 
Co mu ni tá rio Rá dio Paz Ser ra na FM, a 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 co mu ni tá -
ria, na ci da de de La ges, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ide li Sal vat ti, Re la to ra –
Jor ge Bor nha u sen, Re la tor ad hoc. – Flá vio Arns
– Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão 
– Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi -
nal do Du ar te – Mo za ril do Ca val can ti – Ju vên cio
da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el –
Te o to nio Vi le la Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 648, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Paz Ser ra na 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 -
ges, 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 314, de 25 de maio de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz
Ser ra na FM, a 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 
co mu ni tá ria, na ci da de de La ges, 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –  Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te – Jor ge Bor nha u sen,
Re la tor ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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.

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor -
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo -
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção 
do ser vi ço.
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Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so -
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 557, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 654, de
2002 (nº 1.757/2002, 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 Be tel do Ba ir ro
Jar dim Ae ro por to para o De sen vol vi men -
to Artís ti co e Cul tu ral de Pa u lo Afon so 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 u to Afon so, Esta do
da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas
Re la tor ad hoc: Se na dor Hé lio Cos ta 

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 654, de 2002 (nº 1.757, de 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 Be tel do Ba ir ro Jar dim Ae -
ro por to para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
de Pa u lo Afon so 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 u lo Afon so, Esta do da
Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o -
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 299, de 16 de
maio de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi -
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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.
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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. O ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

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 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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. Tam -
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser -
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 654, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -

ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 654, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Be tel do Ba ir ro Jar dim Ae ro por -
to para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de
Pa u lo Afon so 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 u lo Afon so, Esta do da Ba -
hia, 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, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº  1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 654, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 299, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Be tel do Ba ir ro Jar dim Ae ro por to para o
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Pa -
u lo Afon so, a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de
Pa u lo Afon so, Esta do da Ba hia.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias – Pre si den te – Hé lio Cos ta,  Re la tor
ad hoc - Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas –– Íris de
Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res –
Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in -
ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Mo za ril do Ca val can ti – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co
Ma ci el – Te o to nio Vi le la Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 654, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Be tel do Ba ir ro Jar dim Ae -
ro por to Para o De sen vol vi men to Artís ti co e
Cul tu ral de Pa u lo Afon so 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 u lo Afon so, 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 299, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Be tel do Ba ir ro Jar dim Ae ro por to para
o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Pa u lo Afon so a 
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 co mu ni tá ria, na ci da de
de Pa u lo Afon so, 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te,  – Se na dor Hé lio Cos ta,  
Re la tor ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor -
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo -
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção 
do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

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

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e con so li da ção das
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leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, e es ta be le ce nor mas para con so li -
da ção dos atos nor ma ti vos que men ci -
o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 558, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 656, de
2002 (nº 1.759/2002, 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 Espa ço
Aber to de Mas sa ran du ba a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Mas sa ran du ba, Esta do de San ta

Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Jor ge Bor nha u sen

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 656, de 2002 (nº 1.759, de 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 Espa ço Aber to de
Mas sa ran du ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Mas sa ran du ba, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 392, de 26 de ju -
lho de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do 
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de -
ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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 -

12860 Sá ba do 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL498     



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. O ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

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 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

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. Tam -
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser -
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 656, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -

ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 656, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
APROVAÇÃO do ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá -
dio Co mu ni tá ria Espa ço Aber to de Mas sa ran du ba a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Mas sa ran du ba, Esta do de San ta Ca ta ri na, 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, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 656, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 392, de 26 de ju lho de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria Espa ço Aber to de Mas sa ran du ba
a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Mas sa ran du -
ba, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Jor ge Bor nha u sen,
Re la tor - Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio
Cos ta – Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão – De -
mós te nes Tor res –– José Jor ge – Le o mar Qu in -
ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – 
Mo za ril do Ca val can ti - Ju vên cio da Fon se ca –
Jo nas Pi nhe i ro - Mar co Mar ci el – Te o to nio Vi le -
la Fi lho.  
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 656, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Rá dio Co mu ni tá ria Espa ço Aber to de
Mas sa ran du ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mas sa -
ran du ba, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 392, de 26 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Espa ço Aber to de
Mas sa ran du ba, a 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Mas sa ran du ba, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te – Jor ge Bor nha u sen,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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
pura 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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor -
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo -
ra ção de Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção 
do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis -
po si ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº 
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço e Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 559, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 659, de
2002 (nº 1.764/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são a Fun da ção Edu ca ci o nal do
Alto do Vale do Ita jaí – FEDAVI, 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 do 
Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Jor ge Bor nha u sen

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 659, de 2002 (nº 1.764, 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 ci o nal do
Alto do Vale do Ita jaí – FEDAVI, 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 do Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.041,
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 812,
de 28 de de zem bro de 2000, que ou tor ga per mis são

para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 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 em con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia. Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de sua re la to ra, a De pu ta da Lu í za Erun di na.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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 659, 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
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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 659, 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, 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 Fun da ção

Edu ca ci o nal do Alto do Vale do ITAJAÍ - FEDAVI, 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 do Sul, Esta do de
San ta Ca ta ri na, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Jor ge Bor nha u sen, Re la tor - Flá -
vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Fre i tas – Hé lio
Cos ta – Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós -
te nes Tor res – José Jor ge - Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Mo za ril do
Ca val can ti - Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro 
– Mar co Mar ci el – Te o to nio Vi le la Fi lho.
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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.

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

PARECER Nº 560, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 663, de 

2002 (nº 1.774/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Go ver no do Esta do do Acre, por in ter -
mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu -
ni ca ção Eli as Man sour, a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Sena Ma du re i ra, Esta do
do Acre.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

Re la tor ad hoc: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 da Por ta ria nº 662, de 25 de ou tu bro de
2000, que ou tor ga au to ri za ção ao Go ver no do Esta do 
do Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co -
mu ni ca ção Eli as Man sour, para exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Sena Ma du re i ra
Esta do do Acre.

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, 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.

II – Aná li se

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 obe de ce a 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
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para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e
te le vi são.

O 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, com a re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no
seu art. 16, § 10, que as ou tor gas a Esta dos e mu ni -
cí pi os se rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za -
ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, con for me o caso, e
se rão for ma li za dos por meio de con vê nio. O RSR
es ta be le ce ain da, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, 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 tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

Con for me de ter mi na o Re gi men to in ter 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.

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. Sob 
o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o

pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to
na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 663, 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 apli -
cá vel.

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. Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 663, 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 au to ri za ção ao Go ver -
no do Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de 
Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man sour, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Sena Ma du re i ra, Esta do do Acre, 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, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te –Tião Vi a na, Re la tor –
Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor ad hoc - Flá vio
Arns – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – José Ma ra -
nhão – De mós te nes Tor res – Jor ge Bor nha u sen
– José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima –
Mão San ta - Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi -
nhe i ro – Te o to nio Vi le la Fi lho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca çao So ci al

....................................................................................
Art. 49. E 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
pira 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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
de Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se

cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada nela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962 Art. 14.
So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -
le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
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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)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go (Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24.12.1996)
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108.
de 24.12.1996)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 561, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 664, de
2002 (nº 1.775/2002, 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
Pro fes so ra Né ria Co e lho Gu i ma rães 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 Gu -
a nhães, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta
Re la tor ad hoc: Se na dor Re gi nal do Du ar te

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 664, de 2002 (nº 1.775, 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 Pro fes so ra Né ria Co e lho Gu i ma rães para ex plo -
rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Gu a nhães, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 559, de 18 de se tem 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.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de 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 664, 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

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12871    509ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



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 664, 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 Fun -
da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Pro fes so ra Né ria Co e lho
Gu i ma rães, 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 Gu a -
nhães, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Re gi nal do Du ar te, Re la tor ad hoc - Flá vio Arns –
Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta –  Irís de Ara u jo -
José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jor ge
Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni nha
– Re nil do San ta na – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca val can ti – Mão San ta - Ju vên cio da Fon se ca –
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Te o to nio Vi le la
Fi lho.
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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.

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

PARECER Nº 562, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 675,
de 2002 (nº 1.788/2002, 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 Mo ra do res da Co -
mu ni da de São Pe dro – AMOPE, à exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pal ma res, Esta do de Per -
nam bu co.

Re la tor: Se na dor Mar co Ma ci el
(Art. 84 § 2º – RISF)

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 675, de 2002 (nº 1.788, de 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 Mo ra do res Da Co mu ni da de
São Pe dro - AMOPE à exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Pal ma res, Esta do de
Per nam bu co.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 478, de 22 de
agos to de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi -
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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
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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.

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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92, não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 675, de 2007, não evi den ci ou vi o la ção das

for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº675, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na -
mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Mo ra do res da Co mu ni da de São Pe dro –
AMOPE, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Pal ma res, 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, com a se -
guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 675, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 478, de 22 de agos to de
2001 que au to ri za a Asso ci a ção de Mo ra do -
res da Co mu ni da de São Pe dro – AMOPE, a
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
co mu ni tá ria, na ci da de de Pal ma res, Esta do 
de Per nam bu co.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Mar co Ma ci el, Re la tor –
Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris
de Ara ú jo  – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor -
res – Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar -
te – Mo za ril do Ca val can ti – Ju vên cio da Fon se ca
– Jo nas Pi nhe i ro – Te o to nio Vi le la Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 675, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Mo ra do res da Co mu ni da de São
Pe dro – AMOPE a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pal -
ma res, 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 478, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res da Co mu ni da de São Pe dro 
– AMOPE, a 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 co -
mu ni tá ria, na ci da de de Pal ma res, 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.

Sala da Co mis são,dede 2003. – Osmar Dias,
Pre si den te – Mar co Ma ci el, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar 
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va -
dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor -
mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do
Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, e es ta be le ce nor mas para con so li -
da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o -
na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 563, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 694,
de 2002 (nº 1.825/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro vo 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.

Re la tor: Se na dor Mar co Ma ci el (Art. 84, § 2º –
RISF)

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 694, de 2002 (nº 1.825, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que 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.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 717, de 26 de no -
vem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, in for ma que a pre sen te so li ci ta -
ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la ção
apli cá vel, o que le vou a seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. 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 -
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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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

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 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

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. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos -
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 694, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 694, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do 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, 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, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 694, de 2002, a se -
guin te re da ção:

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 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Sal -
gue i ro, Esta do de Per nam bu co.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Mar co Ma ci el, Re la tor
– Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta –
Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes
Tor res – Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal -
do Du ar te – Mo za ril do Ca val can ti – Ju vên cio
da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro – Te o to nio Vi le la
Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 694, DE 2002

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 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 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te – Mar co ma ci el, Re la -
tor.

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

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

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.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada nela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
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co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 564, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 703, de
2002 (nº 1.855/2002, 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 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.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca (Art. 84 
§ 2º – Risf)

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 703, de 2002 (nº 1.855, de 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 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.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 638, de 5 de ou tu bro de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di -
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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.

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 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 e nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 703, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
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tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 703, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do 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, 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, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 703, de 2002, a se -
guin te re da ção:

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, 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Ino cên cia,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor – 
Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de
Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res –
Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in ta -
nin lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Mo -
za ril do Ca val can ti – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el 
– Te o to nio Vi le la – Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 703, DE 2002

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 du 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 nº638, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ino ce ni ci en ce de Co mu ni ca -
ção e Mar ke ting a 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
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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –  Osmar 
Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor.

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, 
que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de
ou tor ga.

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

PARECER Nº 565, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 704, de
2002 (nº 1.857/ 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que 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.

Re la tor: Se na dor Eu rí pe des Ca mar go
Re la tor ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

(Art. 84 § 2º – RISF) 

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 704, de 2002 (nº 1.857, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que 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.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 394, de 27 de ju lho de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di -
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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.

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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 704, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 704, de 2002, não evi den ci -

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12887    525ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do 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, 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, com a se -
guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 704, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Po da 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, 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 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Eu ri pe des Ca mar go – Re la tor, 
Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor ad hoc –  Flá vio
Arns – Ael ton Fre i tas – Val mir Ama ral – Hé lio Cos -
ta – Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes
Tor res – Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti –
Mão San ta –  Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Te o -
to nio Vi le la Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 704, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Rádio
Grupo Conesul 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, 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 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor ad
hoc. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
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;

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

CAPITULO 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 ad. 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-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

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

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. 

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1996

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra -
ção e a con so li da ção das leis, con for me de ter mi na o
pa rá gra fo úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
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es ta be le ce nor mas para a con so li da ção dos atos nor -
ma ti vos que men ci o na.
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º

da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 566, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 711 de
2002 (nº 1.869/2002, 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 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.

Re la tor: Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho (Art. 84
§ 2º – RISF)

I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 da 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, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Lou ve i ra, Esta do de São Pa u lo.

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, 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.

II – Aná li se

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
obe de ce a 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.

O 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, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
dos por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, 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 tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

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.

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. Sob o as pec to de 
téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar
nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 711, 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 apli cá vel

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. Sob o as pec to de téc ni ca le -
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gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 711, 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 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, 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, 24 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Te o to nio Vi le la Fi lho, Re la tor –
Flá vio Arns – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – José
Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jor ge Bor nha u -
sen – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo -
za ril do Ca val can ti – Mão San ta – Ju vên cio da Fon -
se ca – Jo nas Pi nhe i ro. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c ) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

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 Delo 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)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795 (1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

....................................................................................
Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go. (Re da ção dada pelo De cre to 
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo re si den -
te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za das
por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de ses -
sen ta dias. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 567, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 717, de
2002 (nº 1.877/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção 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.

Re la tor: Se na dor Mar co Ma ci el (Art. 84 § 2º –
Risj)

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 717, de 2002 (nº 1.877, de 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 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.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 278, de 14 de ju nho de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di -
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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 ra], 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.

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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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, XLI, 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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.
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O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 717, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 717, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do 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, 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, com a se guin te emen da de re -
da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 717, de 2002, a se -
guin te re da ção:

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, 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
co mu ni tá ria, na ci da de de La je do, Esta do de 
Per nam bu co.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te  – Mar co Ma ci el, Re la tor  – Flá vio
Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo 
– José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jor ge
Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Mo za ril do
Ca val can ti – Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i -
ro – Te o to nio Vi le la Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 717, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO 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 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 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, 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 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te.,  Mar cos Mar ci el Re la tor.

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -

te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

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.

....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor -

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo -
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta
Lei e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo -
ra ção do Ser vi ço.
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, 
que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de
ou tor ga.

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

PARECER Nº 568, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 737, de 
2002 (nº 1.969/2002, 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 Ami gos e Co la bo ra do -
res Cor 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.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca (Art.
843, § 2º - RISF)

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 737, de 2002 (nº 1.969, de 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 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.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 574, de 24 de se -
tem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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 cm 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, a 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,
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te le vi são, ou tor na 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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117 de 27 ele 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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 ele 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 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria. en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a ( RSF nº 39/92). Em
fun ção de dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni -
tá ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se ser -
vi ço.

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 a 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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 737, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 737, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do 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, 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1– CE

Dê-se ao art. 1º. do PDS nº 737, de 2002, a se -
guin te re da ção:

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 çao de Ami -
gos e Co la bo ra do res Cor gui nhen ses, a 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Cor gui nho, Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te   – Ju vên cio da Fon se -
ca, Re la tor – Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé -
lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão –
De mós te nes Tor res – Jor ge Bor nha u sen – José 
Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na
– Re gi nal do Du ar te – Mo za ril do Ca val can ti –
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Te o to nio Vi le -
la Fi lho.

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12899    537ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



12900 Sá ba do 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL538     



   
Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12901    539ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 737, DE 2002

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, 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 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril  de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te, – Ju vên cio da Fon se -
ca, Re la tor.

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Ler nº  9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 569, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 745, de
2002 (nº 2.024/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção 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.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
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 o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 745, de 2002 (nº 2.024, de 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 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.
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Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 400, de 27 de ju lho de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di -
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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.

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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 745, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 745, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do 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, 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, com 
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 745, de 2002, a se -
guin te re da ção:

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, 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 co -
mu ni tá ria, na ci da de de Cu nha, Esta do de
São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor ad
hoc – Flá vio Arns – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo –
José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jor ge Bor -
nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re -
nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – 
Mão San ta – Jo nas Pi nhe i ro – Te o to nio Vi le la Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 745, DE 2002

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, 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 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te.

Re la tor ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº4.117, 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-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

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

á en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 570, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 746, de
2002 (nº 2.035/2002 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 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 do Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro (Art. 84 § 2º –
Risf )

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 746, de 2002 (nº 2.035, de 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 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 do Mato Gros so.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 551, de 11 de se tem bro 
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o -
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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.

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. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

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 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 746, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 746, de 2002 não evi den ci -
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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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do 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 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 746, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º É 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, 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Ro sá rio Oes te,
Esta do do Mato Gros so.

Sala da Co mis são, 29-4-2003. – Osmar Dias,
Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor – Flá vio Arns 
– Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo –
José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jor ge
Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha
– Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Mo za ril -
do Ca val can ti – Mão San ta – Mar co Ma ci el – Te o -
to nio Vi le la Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 746, DE 2002

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 - Afa 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 Ro sá -
rio Oes te, Esta do do Mato Gros so.

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 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 –
Afa ro, a 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 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.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te, Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor

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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei Nº
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
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são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 571, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 763, de
2002 nº 2.091/2002, 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 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.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 763, de 2002 (nº 2.091, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Sistema Riopardense De
Comunicação 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.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 363, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para 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.

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. 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 em 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 763, 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.
Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to na
Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que 
dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a
con so li da ção das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 763, 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 Ri o par den se 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 Ri bas do Rio Par do, Esta do
de Mato Gros so do Sul, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca – Re la tor,
Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris
Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes Tor res –
Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in ta -
ni lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co
Ma ci el – Re gi nal do Du ar te – Te o to nio Vi le la Fi lho
– Mo za ril do Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 572, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 774, de

2002 (nº 1.134 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Edu ca do ra Vale do
Aca rá 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 Tomé-Açu, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta

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 774, de 2002 (nº
1.134, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Edu ca -
do ra Vale do Aca rá 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 
Tomé-Açu, Esta do do Pará.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 793, de 28 de de zem -
bro de 2000, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 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 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.

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 -
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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 774, 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 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
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 774, 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 Rá -
dio Edu ca do ra Vale do Aca rá 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 Tomé-Açu, Esta do do Pará, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re la tor – Flá -
vio Arns – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Hé -
lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão – De -
mós te nes Tor res – Jor ge Bor nha u sen – José Jor -
ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Jo -
nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Re gi nal do Du ar te –
Te o to nio Vi le la Fi lho – Mo za ril do Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 573, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de
2003 (nº 2.4212002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos). que apro va o ato que ou tor ga
con ces são o Rede Flo res ta Viva Co mu ni -
ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são de sons ima gens na ci da de de
Ma na us, Esta do do Ama zo nas.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
Re la tor ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

(Art. 84, § 2º – Risf)

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 1, de 2003 (nº 2.421,

de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que ou tor ga con ces são à Rede Flo res ta Viva Co -
mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de Ma na us, Esta do
do Ama zo nas.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 15 de ju lho de 2002,
que ou tor ga con ces são para a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são de sons e ima gens, nos ter mos do art. 
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 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.

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 1, de 2003 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.
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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
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 1, de 2003 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
Rede Flo res ta Viva Co mu ni ca ção Ltda., para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Ma na us, Esta do do Ama zo nas, 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, 29 de abril de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor ad 
hoc Le o mar Qu in ta ni lha – Flá vio Arns – Hé lio Cos -
ta – Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão – Mão San ta –
De mós te nes Tor res – Jor ge Bor nha u sen – José
Jor ge – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Re gi -
nal do Du ar te – Te o to nio Vi le la Fi lho – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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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;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 574, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 65, de
2003 (nº 1.983/2002, na Câ ma ra dos De -

pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Pal ma ci a na da Co mu ni da de
Sede - ASPACS a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pal -
má cia, Esta do do Ce a rá.

Re la tor:Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 65, de 2003 (nº 1.983, de 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 Pal ma ci a na da Co mu ni da de
Sede - ASPACS a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pal má cia, Esta do do Ce a -
rá.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 683, de 14 de no -
vem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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 
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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.

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 nor ma ti za 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. O ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

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 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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
a sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos -
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 65, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das

for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de
va li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez
anos, por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem -
bro de 2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da -
ção.

III - Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 65, de 2003, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Pal ma ci -
a na da Co mu ni da de Sede - ASPACS a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pal má -
cia, Esta do do Ce a rá, 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, com 
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 65, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 683, de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Pal ma -
ci a na da Co mu ni da de Sede — ASPACS a
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
co mu ni tá ria, na ci da de de Pal má cia, Esta do
do Ce a rá.

Sala da Co mis são,  29 de abril de 2003. – 
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns – Ael ton Fre -
i tas – Hé lio Cos ta – Íris Ara ú jo – José Ma ra nhão –
Ju vên cio da Fon se ca – De mós te nes Tor res – Jor -
ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni -
lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co
Ma ci el – Re gi nal do Du ar te – Te o to nio Vi le la Fi lho
– Mo za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 65, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Pal ma ci a na da Co mu ni da de Sede –
ASPACS a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Pal má cia,
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 à Por -

ta ria nº 683, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a Asso ci a ção Pal ma ci a na da Co mu ni da de Sede –
ASPACS a 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 co mu -
ni tá ria, na ci da de de Pal má cia, 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.

Sala da Co mis são, 29 de Abril de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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.

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

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.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si -
ções le ga is vi gen tes. (Re da cão dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
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es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O Expe di en te lido à pu bli ca ção.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de 2003, 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.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko)  –
A Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº 22, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, co mu ni can do a apro va ção em
ca rá ter ter mi na ti vo dos Pro je tos de De cre to Le gis la ti -
vo nºs 90, de 1999; 464, 480, 483, 496, 509, 576, 580,
587, 591, 593, 596, 599, 610, 617, 626, 636, 648, 654, 
656, 659, 663, 664, 675, 694, 703, 704, 711, 717, 737, 
745, 746, 763 e 774, de 2002; 1 e 65, de 2003.

Nos ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o Pa re cer nº 34, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va -
do pelo Ple ná rio em 25 de mar ço de 2003, 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
as ma té ri as se jam apre ci a das pelo Ple ná rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko)  –
A Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº 25, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, co mu ni can do a apro va ção em
ca rá ter ter mi na ti vo dos Pro je tos de De cre to Le gis la ti -
vo nºs 623, 629, 634, 710, 724, 738, 741, 743, 753,
760, 766, 770, 2002; 32 e 56, de 2003.

Nos ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o Pa re cer nº 34, de 2003, da Co -

mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va -
do pelo Ple ná rio em 25 de mar ço de 2003, 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
as ma té ri as se jam apre ci a das pelo Ple ná rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
A Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº 28, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, co mu ni can do a apro va ção em
ca rá ter ter mi na ti vo do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 627, de 2002.

Nos ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter -
no, e do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço de 2003, 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 a ma té ria
seja apre ci a da pelo Ple ná rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de
emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 136, de 2002,
de au to ria do Se na dor Chi co Sar to ri, que in clui a dis -
ci pli na No ções de Ci da da nia no cur rí cu lo do en si no
fun da men tal e do en si no mé dio; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2003 (nº
2.681/96, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra e acres ce pa rá gra fos
ao art. 184 e dá nova re da ção ao art. 186 do De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal, al te ra do pela Lei nº 8.635, de 16 de mar ço de
1993, e acres cen ta dis po si ti vos ao De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so 
Pe nal.

Aos Pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
As ma té ri as se rão in clu í das em Ordem do Dia

opor tu na men te.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o
Re cur so nº 10, de 2003, in ter pos to no pra zo re gi -
men tal, no sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio
o Pro je to de Lei do Se na do nº 107, de 2000, de au -
to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que dis põe
so bre a isen ção de taxa de emis são de pas sa por te e
de ma is do cu men tos de vi a gem para ma i o res de ses -
sen ta e cin co anos.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, “c”, do Re gi men to Inter no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 10, DE 2003

Com base no art. 58, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, e no art. 91, §§ 3º e 4º, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, in ter po mos re cur so para a apre ci a ção pelo

12922 Sá ba do 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL560     



Ple ná rio do Se na do Fe de ral do PLS 107/00, que dis -
põe so bre a isen ção de taxa de emis são de pas sa por -
te e de ma is do cu men tos de vi a gem para ma i o res de
ses sen ta e cin co anos.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2003.  –  Sér -
gio Ca bral  –  Alme i da Lima  –  Re nil do San ta na  – 
Sér gio Gu er ra  –  Antô nio Car los Va la da res  –  Val -
dir Ra upp  –  Osmar Dias  –  Álva ro Dias  –  Ney Su -
as su na  –  Ju vên cio da Fon se ca  –  Ro me ro Jucá  –  
Edu ar do Si que i ra Cam pos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do
Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re -
cur so, no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 633, de 2002 (nº
1.716/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que ou tor ga per mis são à Ra di o jor nal de Amam -
baí 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 Amam baí,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Ten do sido apro va do ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, a ma té ria vai à pro mul ga ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do
Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re -
cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se -
guin tes ma té ri as: 

– Pro je to de Lei do Se na do nº 167,
de 1999, de au to ria do Se na dor Jef fer son
Pé res, que dis põe so bre al te ra ções de alí -
quo tas do im pos to de im por ta ção;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 221,
de 1999, de au to ria do Se na dor Ro me ro
Jucá, que al te ra a Lei nº 6.024, de 13 de
mar ço de 1974, que dis põe so bre a in ter -
ven ção e a li qui da ção ex tra ju di ci al de ins ti tu -
i ções fi nan ce i ras;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 239,
de 2000, de au to ria do Se na dor Ma gui to Vi -
le la, que veda a im plan ta ção do ho rá rio de
ve rão nos Esta dos de Go iás, To can tins e no
Dis tri to Fe de ral;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 79, de
2002, de au to ria do Se na dor Luiz Otá vio, que
acres cen ta pa rá gra fo ao art. 2º da Lei nº
6.528, de 11 de maio de 1978, que dis põe so -
bre as ta ri fas dos ser vi ços pú bli cos de sa ne a -
men to bá si co e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 165,
de 2002, de au to ria do Se na dor Ma gui to Vi -

le la, que in tro duz mo di fi ca ções na 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; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 269,
de 2002, de au to ria do Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, que dis põe so bre o tra ta men to tri -
bu tá rio apli cá vel aos bens de vi a jan te pro ce -
den te do ex te ri or ou a ele des ti na do.

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos, de Ser vi ços
de Infra-es tru tu ra, e de Edu ca ção, os Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 221, de 1999; e 79, de 2002,
apro va dos, vão à Câ ma ra dos De pu ta dos; e os de
nºs 167, de 1999; 239, de 2000; 165 e 269, de
2002, re je i ta dos, vão ao Arqui vo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 134-A/03-GLPSDB

Bra sí lia, 21 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do V. Exª, ve nho so li ci tar a subs -

ti tu i ção do Se na dor Ro me ro Jucá pelo Se na dor Re gi -
nal do Du ar te, como Ti tu lar, nes sa Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, Vice-Lí der do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da. So bre a  mesa ofí -
cio que pos so a ler.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 134-B/03-GLPSDB

Bra sí lia, 21 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do V. Exª, te nho a hon ra de in di -

car o Se na dor Te o tô nio Vi le la, su plen te, nes sa Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
A Pre si dên cia de sig na o Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi -
lho, como su plen te, para in te grar a Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de
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con for mi da de com o ex pe di en te que aca ba de ser
lido.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 378, DE 2003

So li ci ta in for ma ção a Sra. Mi nis tra
de Esta do do Meio Ambi en te so bre a si -
tu a ção atu al das áre as de con ser va ção
am bi en tal no Esta do de Ro ra i ma.

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

Fe de ral, com bi na do com o ar ti go 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên -
cia seja en ca mi nha do a Se nho ra Mi nis tra do Meio
Ambi en te pe di do de in for ma ções so bre a si tu a ção,
até a pre sen te data, das áre as de pro te ção am bi en tal, 
par ques na ci o na is e ou tras se hou ver no Esta do de
Ro ra i ma, es pe ci fi can do as áre as e sua ex ten são.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2003. – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para
de ci são, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 379, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do art. 151 do Re gi -
men to Co mum, con ju ga do com o art. 199 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, con vo ca ção de
uma ses são es pe ci al do Con gres so Na ci o nal, a re a li -
zar-se no dia 12 de ju nho de 2003, des ti na da a dar iní -
cio às co me mo ra ções pe los 180 anos de cri a ção do
Po der Le gis la ti vo no Bra sil.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Impé rio do Bra sil, ou -
tor ga da em mar ço de 1824, ins ti tu iu o Po der Le gis la ti -
vo no País.

Nos ter mos do art. 15 da que la Car ta, à de no mi -
na da Assem bléia Ge ral, com pos ta pela Câ ma ra dos
De pu ta dos e pela Câ ma ra dos Se na do res, com pe tia:

VII. Fa zer leis, in ter pre tá-las, sus pen -
dê-las, e ro vo gá-las.

IX. Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção, e
pro mo ver o bem ge ral da Na ção.

X. Fi xar anu al men te as des pe sas pú -
bli cas, e re par tir a con tri bu i ção di re ta.

XI. Fi xar anu al men te, so bre a in for ma -
ção do Go ver no, as for ças de mar e ter ra or -
di ná ri as, e ex tra or di ná ri as.

XII. Con ce der, ou ne gar a en tra da de
for ças es tran ge i ras de ter ra e mar den tro do
Impé rio, ou dos por tos dele.

XIII. Au to ri zar ao Go ver no, para con tra -
ir em prés ti mos.

XIV. Esta be le cer me i os con ve ni en tes
para pa ga men to da dí vi da pú bli ca.

XV. Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens
na ci o na is, e de cre tar a sua ali e na ção.

XVI. Cri ar, ou su pri mir Empre gos pú bli -
cos, e es ta be le cer-lhes or de na do.

XVI. De ter mi nar o peso, va lor, ins cri -
ção, tipo, e de no mi na ção das mo e das, as -
sim como o pa drão dos pe sos e me di das.

As li nhas ge ra is da que le Tex to, como se ob ser -
va, não es tão mu i to dis tan ci a das da con cep ção atu -
al das com pe tên ci as do Po der Le gis la ti vo, in clu si ve
no que res pe i ta ao com par ti lha men to, pe los qua tro
Po de res en tão cons ti tu í dos, da res pon sa bi li da de de
ação do Esta do.

Não po de ria, as sim, o Con gres so Na ci o nal de i -
xar de re u nir-se em re ve rên cia à pró pria his tó ria do
par la men to na ci o nal, em as so ci a ção aos de ma is
even tos que am bas as Ca sas, iso la da men te e em
con jun to, têm pro gra ma do para ce le brar o trans cur so
dos 180 anos des sa me mo rá vel data.

É este o sen ti do do pre sen te Re que ri men to.
Sala das Ses sões, 23 de maio de 2003.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O re que ri men to lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 380, DE 2003

So li ci ta in for ma ção ao Sr. Mi nis tro
de Esta do da Jus ti ça so bre a si tu a ção
atu al das ter ras in dí ge nas no Esta do de
Ro ra i ma.

Se nhor Pre si den te:

Nos ter mos do ar ti go 50, § 2º da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o ar ti go 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên -
cia seja en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça
pe di do de in for ma ções so bre a si tu a ção, até a pre -
sen te data, das ter ras in dí ge nas de mar ca das, de li mi -
ta das, pre ten di das, as áre as de ex pan são e ou tras se
hou ver, no Esta do de Ro ra i ma, es pe ci fi can do as áre -
as e sua ex ten são

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2003. –Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para
de ci são, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, pro je to de lei do Con gres so Na ci -
o nal que pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI Nº 7, DE 2003 - CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União, em Fa vor do 
Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e 
Ges tão, cré di to es pe ci al no va lor de
R$675.827.380,00, para os fins que es pe -
ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art 1º Fica aber to aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.640, de 14 de

ja ne i ro de 2003), em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão, cré di to es pe ci al no va lor 
de R$675.827.380,00 (se is cen tos e se ten ta e cin co
mi lhões, oi to cen tos e vin te e sete mil, tre zen tos e oi -
ten ta re a is), para aten der às pro gra ma ções cons tan -
tes do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane -
xo II des ta lei, sen do R$78.787.035,00 (se ten ta e oito
mi lhões, se te cen tos e oi ten ta e sete mil, trin ta e cin co
re a is) da Re ser va de Con tin gên cia.

Art. 3º Fica in clu í do no Qu a dro VI da Lei nº
10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003, o se guin te item:

“5 - Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e
Ju di ciá rio e Mi nis té rio Pú bli co da União.

Li mi te de R$675.827.380,00 des ti na -
dos à con ces são de Van ta gem Pe cu niá ria
Indi vi du al aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is
ati vos e ina ti vos e aos pen si o nis tas.”

Art. 4º A alí nea f do in ci so II do item 4 do Qu a -
dro VI da Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“f) Se gu ri da de So ci al, até 4.800 va gas; 
e”

Art. 5º As des pe sas de cor ren tes da au to ri za -
ção in clu í da no art. 3º cor re rão à con ta das do ta -
ções or ça men tá ri as su ple men ta das no pre sen te
cré di to.

Art. 6º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a re -
ma ne jar os re cur sos de que tra ta esta lei, in clu si ve
en tre Órgãos e Po de res, des de que para aten der a
des pe sas com pes so al e en car gos so ci a is da
União.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.º 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003

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

QUADRO VI

Au to ri za ções para au men tos de des pe sas com
pes so al con for me art. 169, § 1º, II, da Cons ti tu i ção
(art. 77 da lei de Di re tri zes or ça men tá ri as para 2003 –
Lei nº 10.524/2002)

A im ple men ta ção das me di das cons tan tes des -
te de mons tra ti vo fica con di ci o na da à ob ser vân cia dos 
res pec ti vos li mi tes.
....................................................................................

4 – PODER EXECUTIVO

Li mi te de R$772.700.000,00 des ti na dos à:
I – Pre en chi men to de fun ções e car gos co mis si -

o na dos va gos cons tan tes da ta be la a que se re fe re o
§ 1º do art. 73 da Lei nº 10.524, de 2002.

II – Pre vi são de con cur sos e ad mis são de pes -
so al de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio para pro vi men to 
de car gos ou em pre gos pú bli cos pelo Po der Exe cu ti -
vo Fe de ral nas áre as de:

a) Au di to ria e Fis ca li za ção, até 2.900 va gas;
b) Ges tão e Di plo ma cia, até 2.000 va gas;
c) Ju rí di ca, até 1.000 va gas;
d) De fe sa e Se gu ran ça Pú bli ca, até 5.000 va gas;
e) Infra-es tru tu ra, Cul tu ra, Edu ca ção, Meio

Ambi en te e Ciên cia e Tec no lo gia, até 10.400 va gas;
f) Se gu ri da de So ci al, até 4.200 va gas; e
g) Re gu la ção do Mer ca do, até 2.200 va gas.
III – Pre vi são de cri a ção de car gos ou em pre gos 

pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio para a
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral:

a) até 98.000 car gos ou em pre gos pú bli cos; e
b) até 7.000 car gos em co mis são ou fun ções

co mis si o na das téc ni cas.
IV – Re es tru tu ra ção da re mu ne ra ção de car gos

in te gran tes do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, de car re i ras das áre as de
Ges tão, Edu ca ção, Ciên cia e Tec no lo gia, Re gu la ção,
Se gu ri da de So ci al, Tra ba lho e Pre vi dên cia.
....................................................................................

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

SEÇÃO IV
Das Alte ra ções da Lei Orça men tá ria e da Exe cu -
ção Pro vi só ria do Pro je to de Lei Orça men tá ria

Art. 61. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -
ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta -
lha men to es ta be le ci dos na lei or ça men tá ria anu al,
en ca mi nha dos pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so
Na ci o nal, pre fe ren ci al men te, nas pri me i ras quin ze -
nas de maio e ou tu bro.

§ 11. Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por fon -
te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter de -
mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri má rio
anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is des ta lei, ou 
in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as, em ní vel de
sub tí tu lo.

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Re la ti vas às Des pe sas da

União com Pes so al e Encar gos So ci a is

Art. 77. Para fins de aten di men to ao dis pos to no
art. 169, § 1º, II, da Cons ti tu i ção, aten di do o in ci so I do 
mes mo dis po si ti vo, fi cam au to ri za das as con ces sões
de qua is quer van ta gens, au men tos de re mu ne ra ção,
cri a ção de car gos, em pre gos e fun ções, al te ra ções
de es tru tu ra de car re i ras, bem como ad mis sões ou
con tra ta ções de pes so al a qual quer tí tu lo, em es pe ci -
al do pes so al das ins ti tu i ções Fe de ra is de Ensi no,
cons tan tes de ane xo es pe cí fi co da lei or ça men tá ria,
ob ser va do o dis pos to no art. 71 da Lei Com ple men tar
nº 101, de 2000.

§ 1º O de mons tra ti vo pre vis to no ca put des te ar -
ti go con te rá os va lo res re fe ren tes às al te ra ções pro -
pos tas.

§ 2º Para fins de ela bo ra ção do ane xo es pe ci fi co 
re fe ri do no ca put, os Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio
e o Mi nis té rio Pú bli co da União in for ma rão, e os ór -
gãos se to ri a is do Sis te ma de Pla ne ja men to e de
Orça men to Fe de ral sub me te rão a re la ção das mo di fi -
ca ções de que tra ta o ca put des te ar ti go ao ór gão
cen tral do re fe ri do sis te ma, jun to com suas res pec ti -
vas pro pos tas or ça men tá ri as, de mons tran do sua
com pa ti bi li da de com o dis pos to na Lei Com ple men tar 
nº 101, de 2000, e com a re fe ri da pro pos ta e con ten do 
os va lo res es ti ma dos para as al te ra ções pro pos tas.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.591,
 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003

Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en -
tre a re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção
da des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça -
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men tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo 
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

ANEXO XIV

Re sul ta do Pri má rio dos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al e das Empre sas Esta ta is Fe de ra is
– 2003

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.

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

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 
es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer à des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no D.O. 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do 
no D.O. 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; Veto re je i ta do no
D.O. 3-6-1964

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção; 
(Veto re je i ta do no D.O. 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no D.O. 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no D.O.
3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la dos. (Veto re je i ta do no D.O. 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no D.O. 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio.(Veto re je i ta do no D.O. 3-6-1964)

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O pro je to lido vai à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 28-5 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul -
sos;

Até 5-6 – Pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 10-6 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos
das emen das;

Até 20-6 – Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa do Con gres so Na ci o nal.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Pas sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti. 

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sra. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, vol to a
esta tri bu na mais uma vez para fa zer um pro nun ci a -
men to que é mais um aler ta em re la ção à Ama zô nia,
que, sa be mos to dos, re pre sen ta 60% do ter ri tó rio na -
ci o nal. É, por tan to, um as sun to que não de ve ria es tar
na pa u ta ape nas dos par la men ta res da Ama zô nia,
mas dos par la men ta res de todo o Bra sil, por que, com
a sua ex ten são e com a de li ca de za dos te mas, prin ci -
pal men te em re la ção às suas ri que zas, a Ama zô nia
de ve ria ser mais bem olha da. Prin ci pal men te, SRA.
Pre si den te, no mo men to em que a pa la vra na ci o na lis -
mo está sen do subs ti tu í da por glo ba li za ção; em que
so be ra nia está sen do gra da ti va men te subs ti tu í da por
in te res ses da hu ma ni da de. Aí, per gun ta mos: mas que 
hu ma ni da de? Será que é a hu ma ni da de ape nas dos
pa í ses que com põem o G 8? Por que não pa re ce ser a 
hu ma ni da de com pos ta pe los bra si le i ros. No mo men to 
tam bém em que a au to de ter mi na ção dos po vos está
subs ti tu í da por in te res se ou por go ver no mun di al.

Essas ques tões, es ses te mas, en tão, de vem
ser vir para uma re fle xão. Espe ro que o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, que vem da ca ma da mais
so fri da do povo bra si le i ro e que tem como ban de i ra a
de fe sa da so be ra nia e a ên fa se ao na ci o na lis mo –
sem xe no fo bis mo – im ple men te uma nova agen da
para a Ama zô nia. 

Aliás, que ro fri sar que te nho ra zões su fi ci en tes
para acre di tar em uma nova si tu a ção, em um novo
mo men to, ten do em vis ta a re u nião re a li za da no Esta -
do do Acre, quan do, pela pri me i ra vez, um Pre si den te
da Re pú bli ca se re u niu com os Go ver na do res da
Ama zô nia, com os Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is
da Ama zô nia, jun ta men te com os Mi nis tros, para co -
me çar a ela bo ra ção de um pla no real para o de sen -
vol vi men to da Ama zô nia. 

Sr. Pre si den te, SRA.s. e Srs. Se na do res, que ro
hoje tra tar de al guns as sun tos mu i to im por tan tes em
re la ção à Ama zô nia. 

Pri me i ra men te, é fato no tó rio que em mu i tos tre -
chos da re gião ama zô ni ca a ocu pa ção hu ma na re su -
me-se aos des ta ca men tos das nos sas For ças Arma -
das. Os sol da dos bra si le i ros têm-se re ve la do ver da -
de i ros ban de i ran tes mo der nos, dis pos tos a des bra var 
os rin cões mais inós pi tos e iso la dos da Ama zô nia.

São os mi li ta res que pres tam o apo io ne ces sá rio a
po pu la ções ri be i ri nhas, a tri bos in dí ge nas, a bió lo gos, 
a an tro pó lo gos, en fim, a to dos aque les que, iso la dos
na mata e dis tan tes das ci da des, ne ces si tam, de tem -
pos em tem pos, de cu i da dos mé di cos, de va ci nas, de
trans por te ou mes mo de ali men ta ção. 

Além da pre sen ça mi li tar, não po de ria de i xar de
des ta car o tra ba lho cru ci al e in dis pen sá vel re a li za do
pe los agen tes e de le ga dos da Po lí cia Fe de ral nas Su -
pe rin ten dên ci as Re gi o na is, De le ga ci as e Pos tos
avan ça dos dos Esta dos ama zô ni cos. Os po li ci a is fe -
de ra is têm de mons tra do uma de di ca ção exem plar na
re pres são ao nar co trá fi co e a ou tras for mas de cri me
or ga ni za do, es pe ci al men te nas re giões da imen sa
fron te i ra ama zô ni ca. 

Ain da as sim, Sras e Srs. Se na do res, a Ama zô -
nia con ti nua sen do um ver da de i ro ema ra nha do de ro -
tas e mais ro tas de nar co trá fi co, de trá fi co de ar mas e
de trá fi co de mu lhe res. Como se ex pli ca esse fato,
ain da mais di an te dos elo gi os que aca bei de te cer
acer ca das for ças de se gu ran ça que atu am na re -
gião? 

A res pos ta, Sra. Pre si den te, é de uma cla re za
so lar: os atu a is efe ti vos de mi li ta res e po li ci a is fe de ra -
is na Ama zô nia es tão mu i to aquém dos con tin gen tes
ide a is. Esse é o aler ta que lan ço, hoje, des ta tri bu na.

Os 24 mil sol da dos em ser vi ço na Ama zô nia
bra si le i ra são in su fi ci en tes para pa tru lhar toda a re -
gião, que, com seus 4,1 mi lhões de qui lô me tros qua -
dra dos, é ma i or que toda a Eu ro pa oci den tal. A Po lí cia 
Fe de ral, por sua vez, já res sal tou, em di ver sas opor -
tu ni da des, a ne ces si da de de au men tar o efe ti vo da
for ça, bem como o nú me ro de de le ga ci as e pos tos
avan ça dos nas áre as fron te i ri ças.

É cho can te o des ca so com que a Ama zô nia vem 
sen do tra ta da por go ver nos su ces si vos. A pro va mais
elo qüen te des se fato é que as três ati vi da des cri mi no -
sas mais ren tá ve is do pla ne ta – o trá fi co de dro gas, o
trá fi co de ar mas e o trá fi co de mu lhe res – en con tra -
ram, na re gião ama zô ni ca, con di ções ex tra or di ná ri as
para seu de sen vol vi men to: áre as vas tís si mas, em es -
pe ci al na fron te i ra, to tal men te ca ren tes de uma vi gi -
lân cia efe ti va; uma rede flu vi al ex tre ma men te ca pi la ri -
za da; im pres si o nan te quan ti da de de pis tas de avi a -
ção clan des ti nas – só no Pará, são três mil; for ças po -
li ci a is e mi li ta res com con tin gen tes re du zi dos; além
de por tos e ae ro por tos mo vi men ta dos, ide a is para o
es co a men to das mer ca do ri as con tra ban de a das.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Per mi te-me V. 
Exª um apar te?
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Logo em se gui da, com mu i to pra zer, Se na dor Alme -
i da Lima. 

Ve ja mos, por exem plo, a ques tão do trá fi co de
dro gas. As de ze nas de ro tas que os nar co tra fi can tes
es ta be le ce ram na Ama zô nia com põem o prin ci pal
cor re dor de ex por ta ção da co ca í na pro du zi da na Co -
lôm bia, na Bo lí via e no Peru – trin ca de pa í ses que,
jun tos, ori gi nam 98% do su pri men to mun di al da dro -
ga. O Bra sil é, ver go nho sa men te, o ma i or en tre pos to
da co ca í na en vi a da pela Co lôm bia para os Esta dos
Uni dos e a Eu ro pa. As co ca í nas co lom bi a na, bo li vi a -
na e pe ru a na pas sam, obri ga tó ria e ne ces sa ri a men -
te, pela Ama zô nia e pe las prin ci pa is ci da des da re -
gião, como Be lém, Ma na us, Ma ca pá e Boa Vis ta.

É cla ro, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, 
que o au men to puro e sim ples do nú me ro de mi li ta res
e po li ci a is não re sol ve rá o pro ble ma. Mas de uma co i -
sa não res ta dú vi da: o for ta le ci men to da pre sen ça mi -
li tar e po li ci al na re gião ama zô ni ca, as so ci a do a
ações já im ple men ta das, como o Si vam (Sis te ma de
Vi gi lân cia da Ama zô nia), ini bi rá o nar co trá fi co e inu ti -
li za rá, cer ta men te, gran de nú me ro de ro tas aquá ti -
cas, ter res tres e aé re as.

Além das dro gas, nos sas fron te i ras na Ama zô -
nia tam bém são a prin ci pal por ta de en tra da das ar -
mas de fogo que abas te cem as or ga ni za ções cri mi -
no sas de todo o Bra sil. O co mér cio ile gal de ar ma -
men tos, ocu pan te do se gun do lu gar en tre as ati vi da -
des cri mi no sas mais lu cra ti vas, re la ci o na-se di re ta -
men te, em gran de nú me ro de pa í ses, ao nar co trá fi co.
As For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co lôm bia,
por exem plo, ne go ci am co ca í na por ar mas pe sa das,
que uti li zam no com ba te ao go ver no co lom bi a no. No
Bra sil, por sua vez, o con tra ban do de ar mas de fogo
au men ta a ca pa ci da de bé li ca do cri me or ga ni za do,
em es pe ci al na Re gião Su des te de nos so País.

É im por tan te fri sar que o mais fa mo so nar co tra -
fi can te do Bra sil, Fer nan di nho Be i ra-Mar, foi pre so
jus ta men te na Co lôm bia, o que de mons tra uma li ga -
ção mu i to cla ra en tre o nar co trá fi co, a pro du ção de
dro gas e o con tra ban do de ar mas nos pa í ses que ci tei 
– Co lôm bia, Peru, Bo lí via e Bra sil. Infe liz men te, só to -
ma mos co nhe ci men to dis so por que o pro ble ma se
agu di za em ci da des im por tan tes, como Rio de Ja ne i -
ro e São Pa u lo.

Con ce do, com mu i to pra zer, um apar te ao no bre 
Se na dor Alme i da Lima.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, meu agra de ci men to por me per mi -
tir par ti ci par des se seu pro nun ci a men to, pela re le vân -

cia do as sun to, de gran de in te res se na ci o nal. Qu e ro
con gra tu lar-me com V. Exª e di zer que pre ci sa mos, de 
for ma mu i to ur gen te, es ta be le cer o co man do des te
País, até mes mo pela ocu pa ção do nos so solo, do ter -
ri tó rio bra si le i ro, que não se en con tra ocu pa do. Como
de cor rên cia, inú me ros pro ble mas, gra vís si mos, de or -
dem in ter na e ex ter na, se nos apre sen tam. Gos ta ria
de di zer a V. Exª que o cri me or ga ni za do, in ter na men -
te, nes sas re giões, ou em toda a Ama zô nia – o tra ba -
lho es cra vo, o con fli to fun diá rio, o trá fi co de mu lhe res
e de dro gas, a de vas ta ção –, ape sar de re le van te do
pon to de vis ta per cen tu al, ain da não é tão as sus ta dor
como mu i tos apre go am. Por tan to, o pro nun ci a men to
de V. Exª é ex tre ma men te im por tan te. Nes te mo men -
to, per mi ta-me fa zer, com a par ti ci pa ção de V. Exª, um 
cha ma men to às au to ri da des, ao Go ver no cen tral, que 
tem o po der de co man do des te País, bem como ao ci -
vis mo das For ças Arma das. Além dos pro ble mas de
or dem in ter na, há a guer ri lha na fron te i ra do Bra sil,
uma ques tão ve xa tó ria para to dos nós, além do as -
pec to ma i or da so be ra nia e da se gu ran ça na ci o nal.
Cre io que é che ga do o mo men to de as For ças Arma -
das pen sa rem a hi pó te se, num tra ba lho cons ci en te,
pla ne ja do, da trans fe rên cia dos co man dos do Exér ci -
to bra si le i ro, hoje se di a dos ba si ca men te na re gião
les te, com todo o efe ti vo, para as Re giões Oes te e
Nor te do País. Já que o Bra sil é um país de ín do le pa -
cí fi ca, não dado às guer ras, aos con fli tos, as For ças
Arma das po de ri am con tri bu ir mais para efe ti var a
ocu pa ção do solo bra si le i ro. Nas re giões onde o Esta -
do não se faz pre sen te, o cri me or ga ni za do, evi den te -
men te, cria las tro. Qu an do de fen de mos a re di vi são
ter ri to ri al do Esta do bra si le i ro – e V. Exª tam bém é de -
fen sor –, ou vi mos di ze rem: di vi dir a Ama zô nia em
mais Esta dos sig ni fi ca uma ma i or de vas ta ção. Tra -
ta-se de um equí vo co hor ro ro so da que les que não
pen sam o Bra sil, que não com pre en dem sua gran di o -
si da de. A di vi são ter ri to ri al, so bre tu do da Ama zô nia,
re pre sen ta rá a pre sen ça do Esta do e, com ele, de
todo um apa re lho es ta tal ne ces sá rio ao exer cí cio do
po der de po lí cia, para nor ma ti zar, fis ca li zar e es ta be -
le cer a ocu pa ção do ter ri tó rio de for ma apro pri a da.
Essas são ques tões da mais alta im por tân cia. Fica
esta sin ge la co la bo ra ção à dis cus são. A pre sen ça
das For ças Arma das numa ou tra fa i xa ter ri to ri al bra si -
le i ra, no cen tro, no cen tro-nor te, no nor te e no oes te
do País, com todo o seu efe ti vo, é da mais alta im por -
tân cia. Não sou um ho mem que com pre en da as ques -
tões de or dem es tra té gi ca, mas não é di fí cil per ce ber
que, nas re giões sul-su des te e les te, não pre ci sa ría -
mos de mais de um Exér ci to, di vi di do por toda essa
re gião em co man dos di ver sos. To dos os ou tros de ve -
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ri am ser trans fe ri dos para o nor te e oes te do País. Pa -
ra béns a V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço imen sa men te o apar te de V. Exª, Se na dor 
Alme i da Lima.

Como eu dis se, a Ama zô nia não pode ser as -
sun to ape nas dos re pre sen tan tes da que la re gião. Por
sua ex ten são ter ri to ri al, pela mag ni tu de de suas ri -
que zas, pela com ple xi da de de seus pro ble mas, a
Ama zô nia deve es tar não só na pa u ta dos pro nun ci a -
men tos de to dos os Par la men ta res do Se na do e da
Câ ma ra dos De pu ta dos, como tam bém na do Po der
Exe cu ti vo.

V. Exª toca em dois pon tos im por tan tes para al -
te rar essa ge o po lí ti ca da Ama zô nia. O pri me i ro de les
diz res pe i to a uma re di vi são ter ri to ri al. Tive a fe li ci da -
de de ob ter a apro va ção no Se na do de três pro je tos
meus que pro põem a re di vi são ter ri to ri al dos três ma i -
o res Esta dos do Bra sil, que, co in ci den te men te, es tão
na Ama zô nia: o Ama zo nas, que, so zi nho, é ma i or do
que os sete Esta dos do Sul e do Su des te; o Pará, que
equi va le a es ses Esta dos do Sul e do Su des te; e o
Mato Gros so, cuja área é um pou co me nor que a área
dos sete Esta dos do Sul e do Su des te. Pro pus a re di -
vi são, que – re pi to – foi apro va da no Se na do, cri an do
três Ter ri tó ri os Fe de ra is na fron te i ra oes te do Ama zo -
nas, com a Co lôm bia e com o Peru, de for ma que ali
hou ves se a pre sen ça do Esta do, como bem dis se V.
Exª.

Sou con trá rio à fi gu ra de Ter ri tó rio Fe de ral, mas, 
di an te do qua dro exis ten te, o subs ti tu ti vo do Se na dor
Jef fer son Pé res foi opor tu no: em vez de cri ar mos di -
re ta men te um Esta do, cri a mos Ter ri tó ri os Fe de ra is
ali. Po de mos se guir o exem plo do que acon te ceu com 
o meu Esta do de Ro ra i ma, que foi um Ter ri tó rio Fe de -
ral, com Ron dô nia, com o Ama pá e com o pró prio
Acre, onde hou ve de sen vol vi men to e pre ser va ção in -
te li gen te do meio am bi en te.

A ou tra re fe rên cia que V. Exª fez e com a qual
tam bém con cor do diz res pe i to às For ças Arma das.
Embo ra es te ja, como V. Exª pode ob ser var, até este
pon to do meu pro nun ci a men to, fa zen do a de fe sa jus -
ta e ho nes ta das For ças Arma das, tam bém de fen do
que haja uma re vi são da co lo ca ção dos di ver sos
exér ci tos ou re giões mi li ta res, por que hoje, só no Rio
de Ja ne i ro e em São Pa u lo, há mais mi li ta res do que
em toda a Ama zô nia, o que é in com pre en sí vel. Como
V. Exª dis se, tam bém não en ten do de ge o es tra té gi ca,
de ge o po lí ti ca mi li tar, mas cre io não ha ver ex pli ca ção
ló gi ca que jus ti fi que a exis tên cia de mais mi li ta res das 

For ças Arma das no Rio e em São Pa u lo do que nos
ou tros 60% da área ter ri to ri al do País.

Antes de pros se guir, que ro, com mu i to pra zer,
con ce der apar te ao Se na dor Edi son Lo bão, que, em -
bo ra per ten ça a um Esta do do Nor des te, tam bém per -
ten ce a um Esta do que com põe a cha ma da Ama zô -
nia Le gal. Com mu i to pra zer, ouço o Se na dor Edi son
Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, V. Exª tem mar ca do sua atu a ção
nes ta Casa com uma de fe sa in tran si gen te da re gião
ama zô ni ca bra si le i ra. Isso só o en gran de ce. V. Exª
tem des ci do às pro fun de zas dos pro ble mas da nos sa
re gião ama zô ni ca. É pelo di ag nós ti co bem fe i to que
se po de rá, um dia, che gar à so lu ção, e é isso que, in -
can sa vel men te, tem ocor ri do aqui quan do V. Exª faz
uso da pa la vra na tri bu na do Se na do da Re pú bli ca.
Nes ta ma nhã cal ma e tran qüi la, V. Exª con se gue, com 
os nú me ros es tar re ce do res que nos traz, de i xar-nos,
de cer ta ma ne i ra, em es ta do de es tu pe fa ção, por sa -
ber mos, afi nal, que 98% de toda a co ca í na do mun do
cir cu lam pe las ma i o res ci da des da Ama zô nia bra si le i -
ra. V. Exª até usa uma ex pres são: es sas ci da des, es -
sas ca pi ta is bra si le i ras, trans for ma ram–se em “en tre -
pos to do trá fi co de dro gas”. Ora, es sas ci da des, em -
bo ra se jam as ma i o res da Ama zô nia bra si le i ra, não
são tão gran des as sim que não pos sam ser po li ci a -
das. O que con vém di zer, pe dir e re co men dar ao Go -
ver no é que ado te uma po lí ti ca de re pres são des se
trá fi co tão da no so ao Bra sil e à hu ma ni da de. Não po -
de mos con vi ver com esta in for ma ção la te jan te em
nos sa ca be ça: de que o Bra sil é a pas sa gem de qua -
se 100% da co ca í na que in fes ta e in va de o mun do. Se 
o Go ver no bra si le i ro, este ou ou tro, con se guir pôr co -
bro nes sa si tu a ção, evi tar que isso acon te ça, en tão já
terá pra ti ca do uma gran de po lí ti ca por todo o man da -
to. O Pre si den te da Re pú bli ca que fi zer isso sa i rá con -
sa gra do. Há dois dias, fui com o Pre si den te da Re pú -
bli ca, a seu con vi te, ao Ma ra nhão, meu Esta do. O Pre -
si den te Lula nos di zia no avião que, de fato, pre ten de
ado tar po lí ti cas re gi o na is de fi ni das, con cre tas e até
obs ti na das. Cum pri men tei o Pre si den te por isso, se -
gu ro de que, de fato, esse é um bom ca mi nho. Se Sua
Exce lên cia con se guir tri lhar esse ca mi nho, não te nho
dú vi da de que as Re giões bra si le i ras, so bre tu do as
mais de sas sis ti das, as mais des fa vo re ci das, po de rão
ter, afi nal, a sua opor tu ni da de. Meus cum pri men tos a
V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por mais essa
ad ver tên cia opor tu na que faz a to dos nós, bra si le i ros.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço imen sa men te o apar te de V. Exª, Se na dor 
Edi son Lo bão, que é, como dis se no iní cio, um co nhe -
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ce dor da re gião ama zô ni ca, um Par la men tar que tem
uma vi são de Bra sil mu i to apro fun da da.

Re al men te, to dos nós te mos que nos sen si bi li -
zar com es ses da dos do nar co trá fi co: ape nas três pa -
í ses pro du zem 98% da co ca í na con su mi da no mun -
do, e ser vi mos de rota de en ca mi nha men to des se
pro du to. Mas tam bém so mos ví ti mas do con su mo;
está aí o exem plo do Rio e de São Pa u lo. E es ta mos
ape nas, até aqui, cu i dan do de um sin to ma e não das
ca u sas.

Vejo, com mu i ta ale gria, que o Pre si den te Lula
co me ça a mu dar, com ges tos con cre tos, essa re a li da -
de, na me di da em que au men ta o efe ti vo da Po lí cia
Fe de ral, na me di da em que vai à re gião ama zô ni ca e
pro mo ve re u nião para tra çar um pla no de de sen vol vi -
men to ade qua do para a re gião.

Por tan to, que ro con clu ir o meu pro nun ci a men to, 
Sra. Pre si den te, di zen do que é ób via a con clu são que
po de mos ex tra ir des sas re fle xões: o re for ço de nos -
sas fron te i ras ama zô ni cas, na me di da em que cria
obs tá cu los ao trá fi co de ar mas, tam bém be ne fi cia, de
for ma sig ni fi ca ti va, o com ba te ao cri me or ga ni za do
em ou tras re giões do País.

Fala-se tan to do nar co trá fi co e do trá fi co de ar -
mas que, às ve zes, es que ce-se da ter ce i ra co lo ca da
en tre as ati vi da des cri mi no sas mais ren tá ve is do
mun do, tão da no sa para a so ci e da de quan to as ou -
tras duas: o trá fi co de mu lhe res, ou tro fla ge lo bra si le i -
ro e ama zô ni co. Re cen te men te, uma pes qui sa pro -
mo vi da pelo Cen tro de Re fe rên cia, Estu dos e Ações
so bre Cri an ças e Ado les cen tes re ve lou que o trá fi co
de mu lhe res uti li za, em nos so País, 241 ro tas do més -
ti cas e in ter na ci o na is. Des se to tal, 131 têm como des -
ti no Espa nha, Ho lan da, Ale ma nha e pa í ses da Amé ri -
ca do Sul. As ali ci a das, na ma i o ria, são mes ti ças ou
afro-des cen den tes e têm en tre 12 e 24 anos. São
atra í das para o ex te ri or com a pro mes sa de me lho res
con di ções de vida e di nhe i ro fá cil. Qu an do lá che gam, 
a ilu são aca ba: elas têm o pas sa por te re ti do, pas sam
a vi ver em cár ce re pri va do e são obri ga das a tra ba -
lhar na pros ti tu i ção.

Os Esta dos pre fe ri dos para a atu a ção dos tra fi -
can tes de mu lhe res são Ama zo nas, Pará, Ro ra i ma e
Ma ra nhão. Em ou tras pa la vras: na Ama zô nia está o
pon to de par ti da das prin ci pa is ro tas de ex por ta ção
de mu lhe res bra si le i ras para pa í ses da Amé ri ca do
Sul e, so bre tu do, para pa í ses da Eu ro pa.

Mais uma vez, a so lu ção não se res trin ge ao au -
men to do efe ti vo da Po lí cia Fe de ral na Ama zô nia.
Faz-se ne ces sá rio, so bre tu do, um tra ba lho pre ven ti vo 
vol ta do para a al te ra ção do com por ta men to so ci al

que leva à ex plo ra ção e, con se qüen te men te, ao trá fi -
co. E isso deve ser fe i to com cam pa nhas de in for ma -
ção e pro gra mas so ci a is es pe cí fi cos que pro mo vam a 
igual da de de opor tu ni da des e os di re i tos hu ma nos,
além de aler tar nos sas jo vens para as con se qüên ci as 
trá gi cas do en go do de que são ví ti mas.

O de sen vol vi men to da re gião ama zô ni ca, tra du -
zi do em me lho ri as subs tan ci a is na ren da e nas con di -
ções ge ra is de vida dos ama zô ni das, tam bém é um
im pe ra ti vo, pois o trá fi co be ne fi cia-se, e mes mo de -
pen de, da si tu a ção de ex tre ma po bre za em que se
en con tra o povo ama zô ni co. Enquan to es sas con di -
ções não fo rem al can ça das, é es sen ci al in cre men tar
a es tru tu ra da Po lí cia Fe de ral na re gião, para que se
pos sa, ao me nos, mi ni mi zar as in fluên ci as ne ga ti vas
que a cri mi na li da de exer ce so bre a po pu la ção e a
eco no mia da nos sa Ama zô nia.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, de i xo re gis tra do
meu ape lo aos Mi nis tros da De fe sa e da Jus ti ça para
que pro ce dam, com a má xi ma ur gên cia, ao au men to
dos efe ti vos das For ças Arma das e da Po lí cia Fe de ral
na re gião ama zô ni ca. É a me lhor for ma que vis lum bro 
para que, no cur to pra zo, se ame ni zem os pre ju í zos
eco nô mi cos, po lí ti cos e, prin ci pal men te, so ci a is e mo -
ra is que o cri me o or ga ni za do nos ca u sa.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do pela to le rân cia, SRA. Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Con vi do o Se na dor Edi son Lo bão para pre si dir a
Mesa, pois vou fa zer uso da pa la vra.

A Sra. Serys Slhes sa ren ko, su plen te
de Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a Sra. Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
por vin te mi nu tos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, vou
usar a tri bu na para fa lar so bre um as sun to que, ape -
sar de ser di fe ren te do abor da do pelo Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, tem mu i ta re la ção com ele. 

Hoje, eu iria fa lar so bre a Ama zô nia, mas vou
de i xar para se gun da-fe i ra. Esse tema é tão im por tan -
te que de ve ría mos qua se que fa zer um ro dí zio, para
que to dos os dias al guém fa las se so bre essa ques tão, 
para que não só se jam sen si bi li za dos o Con gres so
Na ci o nal, o Se na do da Re pú bli ca, em es pe ci al, como, 
tam bém, a so ci e da de que nos ouve. 
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Per cor ri a Ama zô nia, há pou cos dias, e tudo
isso que V. Exª dis se, e mu i to mais, com cer te za, é de
to tal pro ce dên cia. 

So bre a ques tão do trá fi co de mu lhe res – fa la rei
so bre ela em ou tro dia –, gos ta ria de com ple men tar
seu dis cur so, di zen do que esse pro ble ma tem que ser 
su pe ra do. Ain da on tem, ti ve mos uma au diên cia pú bli -
ca na Câ ma ra dos De pu ta dos so bre ex plo ra ção se xu -
al, dis cri mi na ção da mu lher, vi o lên cia con tra a mu -
lher, for mas de ex plo ra ção da mu lher. A su pe ra ção
des sa si tu a ção, prin ci pal men te o trá fi co de mu lhe res,
tem que ser bus ca da pelo nos so País. Há mu lhe res
sen do tra ta das como ob je to. 

E, para me con tra por a essa ques tão tão gra ve,
le rei ra pi da men te uma po e sia que, ca su al men te, eu
ti nha em mão, para que as mu lhe res que me ou vem
sa i bam que o pro ble ma exis te, mas que va mos su pe -
rá-lo. Não te nho o nome da au to ra. Re ce bi de Li zan -
dra Ca ra vel las:

Meu Nome é Mu lher
No prin cí pio eu era a Eva, 
nas ci da para a fe li ci da de de Adão. 
E meu pa ra í so tor nou-se tre vas
por que ou sei bus car li ber ta ção. 
Mais tar de, fui Ma ria. 
Meu pe ca do re di mi ria 
dan do à luz aque le 
que tra ria sal va ção. 
Mas isso não bas ta ria 
pra eu en con trar per dão. 
Pas sei a ser Amé lia, 
a mu lher de ver da de 
para a so ci e da de. 
Não ti nha a me nor va i da de, 
mas so nha va com a igual da de. 
Mu i to tem po de po is de ci di: 
não dá mais! 
Qu e ro mi nha dig ni da de. 
Te nho meus ide a is! 
Hoje não só sou es po sa ou fi lha. 
Sou pai, mãe, ar ri mo de fa mí lia. 
Sou ca mi nho ne i ra, ta xis ta, pi lo to de avião,
po li ci al fe mi ni na, ope rá ria em cons tru ção. 
Ao mun do, peço li cen ça 
pra atu ar onde qui ser. 
Meu so bre no me é Com pe tên cia.
O meu nome é mu lher!!!”

Como dis se ini ci al men te, tra ta rei de um tema
que, na re a li da de, tem a ver com toda pro ble má ti ca
que cir cun da a nos sa so ci e da de: se gu ran ça, so be -
ra nia, cri mi na li da de. Tra ta-se de uma emen da cons -
ti tu ci o nal cuja pri me i ra ver são será am pla men te dis -
cu ti da não só nes ta Casa como na so ci e da de como
um todo. Ela al te ra o sis te ma cons ti tu ci o nal de com -
po si ção dos tri bu na is. É uma ques tão po lê mi ca, mas 
que pre ci sa ser cha ma da à dis cus são.

O pro je to des sa emen da cons ti tu ci o nal já está
ela bo ra do. Será dis cu ti do e te re mos, por con se guin te, 
su ges tões, emen das, al te ra ções. Le rei o re su mo do
pro je to para que fi que mais cla ro. Tra ta-se de mu dan -
ças nos arts. 93, 94, 101, 104, 107, 111, 115 e 123 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 93.
I – in gres so na car re i ra, cujo car go ini -

ci al será o de juiz subs ti tu to, atra vés de con -
cur so pú bli co ex clu si va men te de pro vas e tí -
tu los, re a li za do por en ti da de ex ter na ao Po -
der Ju di ciá rio, com a par ti ci pa ção da Ordem 
dos Advo ga dos do Bra sil e do Mi nis té rio Pú -
bli co, em to das as suas fa ses, obe de cen -
do-se, nas no me a ções, à or dem de clas si fi -
ca ção;

..............................................................
III – o aces so aos tri bu na is de se gun do 

grau, para man da to de oito anos, ve da da a
re con du ção para pe río do ime di a ta men te
sub se qüen te, far-se-á por ele i ção di re ta en -
tre os ju í zes do pri me i ro grau de ju ris di ção
ou ju í zes de Tri bu nal de Alça da, onde hou -
ver, quan do se tra tar de pro mo ção para Tri -
bu nal de Jus ti ça.

Art. 94. Um quin to dos lu ga res dos Tri -
bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos Tri bu na is
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri -
os será com pos to por mem bros do Mi nis té -
rio Pú bli co, com mais de dez anos de car re i -
ra, e por ad vo ga dos de no tó rio sa ber ju rí di -
co e de re pu ta ção ili ba da, com mais de dez
anos de efe ti va ati vi da de pro fis si o nal, (...)

Nes se pon to, emer ge uma ques tão so bre a
qual ain da pa i ra gran de dú vi da: se eles se ri am ele i -
tos para man da to com pra zo cla ra men te de ter mi na -
do na Cons ti tu i ção; e se, mes mo as sim – essa é
uma ques tão para am pla dis cus são na so ci e da de –,
eles pas sa ri am, após a ele i ção, pelo cri vo do Che fe
do Po der Exe cu ti vo, para man da to, nes te caso, de
oito anos, sob lis ta trí pli ce ele i ta pe los ór gãos de re -
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pre sen ta ção das res pec ti vas clas ses; ou se se ri am
sim ples men te os mais vo ta dos. Tra ta-se de uma
ques tão para ser dis cu ti da.

..............................................................
Art. 101. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral

com põe-se de onze Mi nis tros, com man da to 
de dez anos, ve da da a re con du ção para
novo man da to ime di a ta men te su ces si vo, no -
me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, após 
apro va ção por três quin tos do Se na do Fe de -
ral, e es co lhi dos em lis ta trí pli ce ele i ta al ter -
na da men te:

I – pe los mem bros do Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça, do Tri bu nal Su pe ri or do Tra -
ba lho e do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar; 

II – pela Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil; 

III – pelo Mi nis té rio Pú bli co.
Pa rá gra fo úni co. O Pro cu ra dor-Ge ral

da Re pú bli ca, o Advo ga do-Ge ral da União,
o Pre si den te do Con se lho Fe de ral da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, os Mi nis -
tros de Esta do e os mem bros do Con gres so 
Na ci o nal são ine le gí ve is por qua tro anos,
con ta dos do afas ta men to des ses car gos e
fun ções.” (NR)

“Art. 104. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pe -

ri or Tri bu nal de Jus ti ça se rão no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, após apro va -
ção pela ma i o ria ab so lu ta do Se na do Fe de -
ral, para man da to de oito anos, ve da da a re -
con du ção para ou tro man da to ime di a ta men -
te su ces si vo, sen do:

I – um ter ço den tre ju í zes dos Tri bu na -
is Re gi o na is Fe de ra is e um ter ço den tre de -
sem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus ti ça, in -
di ca dos em lis ta trí pli ce ele i tas pe los pró pri -
os tri bu na is;

II – um ter ço, em par tes igua is, den tre
ad vo ga dos e mem bros dos Mi nis té ri os Pú -
bli cos Fe de ral, Esta du a is e do Dis tri to Fe de -
ral e dos Ter ri tó ri os, al ter na da men te, in di ca -
dos em lis tas trí pli ces ele i tas pe los res pec ti -
vos ór gãos de re pre sen ta ção das ca te go ri -
as.” (NR)

“Art. 107. Os Tri bu na is Re gi o na is Fe -
de ra is com põem-se de, no mí ni mo, sete ju í -
zes no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca, para man da to de oito anos, ve da da a re -

con du ção para novo man da to ime di a ta men -
te su ces si vo, sen do:

I – um quin to, em par tes igua is, den tre
ad vo ga dos com mais de dez anos de efe ti va 
ati vi da de pro fis si o nal e mem bros do Mi nis té -
rio Pú bli co Fe de ral com mais de dez anos
de car re i ra, es co lhi dos so bre lis tas trí pli ces
ele i tas pe los res pec ti vos ór gãos de re pre -
sen ta ção das ca te go ri as; 

II – os de ma is, ele i tos pe los ju í zes fe -
de ra is de pri me i ro grau da res pec ti va Re -
gião.” (NR)

“Art. 111. ...............................................
§ 1º O Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho

com põe-se de de zes se te Mi nis tros de ten to -
res de man da to de oito anos, no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca após apro va -
ção pela ma i o ria ab so lu ta do Se na do Fe de -
ral, sen do onze es co lhi dos den tre ju í zes dos 
Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho, in te gran tes 
da car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta, três
den tre ad vo ga dos, três den tre mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, ve da da a re -
con du ção para novo man da to ime di a ta men -
te su ces si vo.

§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca es co -
lhe rá so bre lis tas trí pli ces ele i tas:

I – pe los Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba -
lho, para as va gas re ser va das à ma gis tra tu -
ra tra ba lhis ta; 

II – pe los ór gãos de re pre sen ta ção dos 
ad vo ga dos e do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba -
lho, para as de ma is va gas.

....................................................” (NR)
“Art. 115. Os Tri bu na is Re gi o na is do

Tra ba lho se rão com pos tos de ju í zes no me -
a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, para
man da to de oito anos, ob ser va da a pro -
por ci o na li da de es ta be le ci da no § 1º do art. 
111.

Pa rá gra fo úni co. Os ma gis tra dos dos
Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho se rão:

I – ju í zes do tra ba lho, es co lhi dos em
lis ta trí pli ce ele i ta pela ma gis tra tu ra do Tra -
ba lho de pri me i ro grau;

II – ad vo ga dos e mem bros do Mi nis -
té rio Pú bli co do Tra ba lho, es co lhi dos en -
tre lis tas trí pli ces ele i tas pe los res pec ti -
vos ór gãos de re pre sen ta ção das ca te go -
ri as.

...................................................” (NR)
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“Art. 123. O Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar
com põe-se de quin ze Mi nis tros de ten to res
de man da to de oito anos, no me a dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca de po is de apro va -
da a in di ca ção pela ma i o ria ab so lu ta do Se -
na do Fe de ral, sen do três den tre ofi ci a is-ge -
ne ra is da Ma ri nha, três den tre ofi ci a is-ge ne -
ra is da Ae ro náu ti ca e qua tro den tre ofi ci a -
is-ge ne ra is do Exér ci to, to dos da ati va e do
pos to mais ele va do da car re i ra, e cin co den -
tre ci vis.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros ci vis se -
rão es co lhi dos pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca, sen do:

I – três den tre ad vo ga dos de no tó rio
sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, es co lhi -
dos so bre lis ta trí pli ce ele i ta pelo ór gão de
re pre sen ta ção da ca te go ria;

II – dois, por es co lha pa ri tá ria, den tre
ju í zes-au di to res e mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co da Jus ti ça Mi li tar, es co lhi dos so bre
lis tas trí pli ces ele i tas pe los mem bros das
ca te go ri as res pec ti vas.” (NR)

Art. 2º Ces sa da a in ves ti du ra a que se
re fe re esta Emen da à Cons ti tu i ção, os mem -
bros dos Tri bu na is re fe ri dos re tor na rão às
car re i ras de ori gem.

Pa rá gra fo úni co. O aces so ao Tri bu nal
Su pe ri or ou ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
sus pen de o man da to em Tri bu nal de se gun -
do grau.

Art. 3º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en -
tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A mo nu men tal cri se ins ti tu ci o nal vi vi da pelo
Bra sil, em to dos os se to res de ati vi da de es ta tal, atin -
giu for te e pro fun da men te o Po der Ju di ciá rio. Não é
pos sí vel afir mar, de pla no, se a pior fa ce ta da der ro ca -
da de ex pres si va par te do Ju di ciá rio bra si le i ro é a fa -
lên cia do Po der, em si, ou a sua ciên cia por par te da
po pu la ção bra si le i ra. 

Re al men te, quan do o ci da dão do povo toma co -
nhe ci men to, gra ças à li ber da de de im pren sa, de que
a co lu na cen tral da Re pú bli ca está con ta mi na da por
toda sor te de abu sos, des man dos, ne po tis mo, cor -
rup ção, com pro me ti men tos e pri vi le gi a tu ras, como se 
pode pe dir e es pe rar que esse bra si le i ro con fie no Po -
der Ju di ciá rio? E, em ra zão dis so, qua is as con se -
qüên ci as para a Re pú bli ca de uma con clu são po pu lar 
e de mas sa pela ino pe rân cia e sus pe i ção do Ju di ciá -
rio? 

Não dará tem po de ler toda a jus ti fi ca ti va, po -
rém, gos ta ria de di zer, SRA.s e Srs. Se na do res, Sr.
Pre si den te, que o Po der Exe cu ti vo, que o Po der Le -
gis la ti vo, os Par la men tos bra si le i ros, as Câ ma ras de
Ve re a do res, as Assem bléi as Le gis la ti vas, o Con gres -
so Na ci o nal, es tão su je i tos à ava li a ção po pu lar de
qua tro em qua tro anos e o Se na do da Re pú bli ca de
oito em oito anos. So mos sub me ti dos à ava li a ção, à
von ta de do povo bra si le i ro. É ele quem de ci de e ava lia 
a nos sa com pe tên cia, equi vo can do-se, às ve zes, não
te mos dú vi da, tan to em re la ção ao Po der Exe cu ti vo
quan to ao Po der Le gis la ti vo, a to das as Ca sas le gis la -
ti vas. Por tan to, pas sa mos pelo cri vo, pela ava li a ção
po pu lar, pelo voto sa gra do e con sa gra do do povo bra -
si le i ro. 

Entre tan to, o Po der Ju di ciá rio é o úni co Po der
que não é ava li a do por nin guém. É um Po der que se
es ta be le ce e acon te ce per ma nen te men te, sem ne -
nhum tipo de ava li a ção. É um Po der qua se aci ma do
bem e do mal. Por isso, acre di ta mos que é pos sí vel,
ne ces sá rio e pre ci so que se es ta be le ça um man da to
tam bém ao Po der Ju di ciá rio. Não um man da to como
o nos so, di re ta men te po pu lar, mas por in ter mé dio de
seus pa res, que pode ser cla ra men te de fi ni do pela
nos sa de ci são, pela lei e por mu dan ças em nos sa
Cons ti tu i ção.

Não te nho dú vi das de que a his tó ria nos dirá e
nos mos tra rá que mu i ta co i sa será mu da da. Tam bém
não du vi do que em nos sos tri bu na is, em to dos, in dis -
tin ta men te, há pes so as do me lhor ga ba ri to e do me -
lhor con ce i to. Mas, com cer te za, como já dis se aqui
tam bém, mu i tas ve zes essa ques tão se mis tu ra e não
fica ex plí ci ta para a so ci e da de. A cre di bi li da de nos
Po de res se faz ne ces sá ria. A cre di bi li da de no Le gis la -
ti vo e no Exe cu ti vo se dá, às ve zes, mal, ou tras ve zes, 
bem, mas sem pre pelo voto po pu lar.

Acre di to que exis ta cre di bi li da de no Ju di ciá rio,
mas em par te, quan do de ve ria exis tir na sua to ta li da -
de. Essa cre di bi li da de per pas sa, com cer te za, pela
ne ces si da de de se es ta be le cer, tam bém para o Ju di -
ciá rio, um man da to com tem po de ter mi na do, cla ra -
men te de fi ni do na nos sa Cons ti tu i ção e nas leis com -
ple men ta res.

Não te nho ne nhu ma dú vi da de que isso deva
acon te cer, por que se faz ne ces sá rio.

Te nho gran des dú vi das, sim, com re la ção a
essa pro pos ta pre li mi nar que apre sen tei nes ta ma -
nhã. É uma pro pos ta para am pla dis cus são nas ca sas 
le gis la ti vas, as sim como na so ci e da de e nos or ga nis -
mos en vol vi dos na ques tão. Te mos que ter co ra gem
para en ca rar pon tos pra ti ca men te in to cá ve is atra vés
dos tem pos pela so ci e da de. Só des sa for ma po de re -
mos re al men te di zer que es ta mos cons tru in do uma
real, pro fí cua e ver da de i ra de mo cra cia, com ten tá cu -
los for te men te im plan ta dos nes te País.
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Por tan to, Sr. Pre si den te, SRA.s Se na do res,
está lan ça da à dis cus são essa ma té ria. E es pe ra mos
e acre di ta mos que, com o es ta be le ci men to de man -
da tos e com o con tro le ex ter no no Ju di ciá rio – ha ve rá
uma dis cus são pro fun da para ser apro va do – es ta re -
mos si na li zan do à so ci e da de bra si le i ra que re al men te 
es ta mos tra tan do to dos os Po de res com a se ri e da de
me re ci da e de vi da e com o res pe i to po pu lar. Por que a
po pu la ção bra si le i ra mos tra, a todo tem po, ele gen do
com seu voto os re pre sen tan tes nos Po de res Exe cu ti -
vo e Le gis la ti vo, o seu man do e o seu po der. E o po der 
po pu lar tem que ser ma i or. No Ju di ciá rio, isso não
acon te ce, mas pode exis tir com a ins ti tu i ção de man -
da tos e de cer to con tro le.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Serys
Slhes sa ren ko, o Sr. Edi son Lo bão, 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.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima. 
S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pro nun cia o

se guin te o dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a so li da ri e da de
que pre ten dia pres tar na tar de de on tem fa rei nes te
ins tan te, oca sião em que pro ce de rei à le i tu ra de ma -
té ria pu bli ca da no Cor re io Bra zi li en se – tam bém
hou ve am pla di vul ga ção em vá ri os ou tros ór gãos da
im pren sa bra si le i ra – , on tem dia 22, à pá gi na 03, sob
o tí tu lo “Bri ga Inter na”. A meu ver, não deve ser tão in -
ter na como a man che te su ge re.

PT de ci de afas tar dois re bel des

Dos 67 De pu ta dos da Ban ca da pe tis ta
pre sen tes on tem à no i te na Câ ma ra 57 vo ta -
ram a fa vor da sus pen são dos re bel des João
Fon tes (SE) e Lu ci a na Gen ro (RS) do Par ti do. 
A par tir de hoje, os dois não fa lam mais em
nome da le gen da até a de ci são da Exe cu ti va
so bre o caso. A ex pres si va vo ta ção é uma si -
na li za ção con cre ta para a fu tu ra ex pul são dos 
re bel des con trá ri os às re for mas cons ti tu ci o na -
is pro pos tas pelo Go ver no.

‘Essa se nho ra e esse se nhor já tri lha -
ram esse ca mi nho, po de rão con ti nu ar atu an -
do como opo si ção, mas não po de rão mais
fazê-lo fa lan do em nome da Ban ca da, com -
pon do o cor po da Ban ca da’, dis se o Vice-Lí -
der do PT, Pro fes sor Lu i zi nho (SP). ‘Do pon to
de vis ta da vida par ti dá ria, se ti ves sem um

pin go de dig ni da de e res pe i to, já te ri am sa í -
do do PT’, com ple tou.

Lu ci a na Gen ro já es ta va mar ca da para 
uma pu ni ção mais dura por par te da Ban ca -
da de po is das du ras de cla ra ções da De pu -
ta da con tra a for ma em que es tão sen do
con du zi dos os pro je tos de re for ma. Mas a
gota d’água con tra Fon tes, um neo-ra di cal
que já foi Pre si den te es ta du al do PL, foi a
di vul ga ção, por ele, de um ví deo de 1987
onde Lula cha ma o en tão Pre si den te José
Sar ney de “la drão” e po si ci o na-se con trá rio
à fi xa ção de uma ida de mí ni ma para a apo -
sen ta do ria. Com o ví deo, o ex-li be ral João
Fon tes pre ten dia de mons trar que Lula é que 
mu da ra de po si ção, não ele. ‘Isso é uma
pro vo ca ção de ex tre ma gra vi da de’, re a giu o
Pre si den te do PT, José Ge no í no. ‘Não se
es pe ra isso nem dos mais du ros ad ver sá ri -
os po lí ti cos do go ver no’.”

Srs. Se na do res, saio em de fe sa do De pu ta do
João Fon tes, que para mim é um ser gi pa no de va lor, 
ir re qui e to como sem pre, re bel de de ca u sas jus tas –
esse é o seu es pí ri to, e Ser gi pe é tes te mu nha do
seu per fil –, par ti ci pan te de mo vi men tos po pu la res
con tra a cor rup ção e con tra as in jus ti ças pra ti ca das
em nos so Esta do e em todo o País, com po si ções
sem pre a fa vor dos tra ba lha do res. Ele geu-se De pu -
ta do Fe de ral, o úni co pelo Par ti do dos Tra ba lha do -
res em meu Esta do, com pre ga ção con tra a im pu ni -
da de. A ver da de é que João Fon tes evo lu iu em sua
tra je tó ria e está co li din do com quem faz o per cur so
no sen ti do con trá rio – o da in vo lu ção –: o Par ti do
dos Tra ba lha do res. 

Di zer que co e rên cia po lí ti ca é fal ta de dig ni da de, 
de res pe i to, nas pa la vras do De pu ta do do PT, o Pro -
fes sor Lu i zi nho, é um ab sur do, é a com ple ta in ver são
de va lo res. Co e rên cia é dig ni da de, é ca rá ter, é re ti -
dão, é não en ga nar as pes so as, é não en ga nar o
povo. Indis cu tí vel, aí sim. 

A Na ção está atô ni ta com a mu dan ça brus ca do
Par ti do dos Tra ba lha do res no Go ver no, que pro vo ca a 
in dig na ção de to dos, te nho cer te za. Os Joões bra si le -
i ros, prin ci pal men te os do Ama zo nas, do Rio Gran de
do Sul, de Mato Gros so, de Bra sí lia ou de Ser gi pe,
que es tão pres tes a se apo sen tar, o João pen si o nis ta, 
o João ina ti vo da Pre vi dên cia, o João do re a jus te do
sa lá rio de 1%, a con ti nu ar a po lí ti ca eco nô mi ca que aí 
está e apro va das as re for mas do je i to que o Go ver no
quer, se rão – e se re mos to dos – trans for ma dos em
João Nin guém.
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 O João Fon tes, de Ser gi pe, tem o nos so res pe i -
to e a nos sa so li da ri e da de. Uti li zan do a ve lha prá ti ca
do Go eb bels, o Mi nis tro as ses sor de co mu ni ca ção
na zis ta, au xi li ar de Hi tler, em vez de en fren ta rem os
fa tos, pro cu ram des qua li fi car as pes so as. O João
Fon tes, de Ser gi pe, está no Par ti do dos Tra ba lha do -
res há mais de oito anos. Este ve por um pe río do cur -
tís si mo no PL, o Par ti do Li be ral, e, ago ra, es tão ten -
tan do des qua li fi cá-lo, por que, por qua tro, seis ou oito
me ses, foi Pre si den te do PL, no nos so Esta do, do
mes mo PL que ser viu de sus ten ta ção para a ele i ção
do Pre si den te Lula, e cujo nome ma i or, o ex-Se na dor,
o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, hoje as su me uma
pos tu ra mais pro gres sis ta que a do pró prio Par ti do
dos Tra ba lha do res. Tudo isso, a tí tu lo ape nas de des -
qua li fi car João Fon tes, com a pe cha de ne o li be ral.

Quem co nhe ce João Fon tes como eu e como
todo o meu Esta do,  pela sua ir re ve rên cia, pela sua in -
qui e tu de, pelo seu tra ba lho vol ta do exa ta men te para
a de fe sa das ca u sas as mais po pu la res, sabe que ele
não me re ce esse tipo de tra ta men to, so bre tu do quan -
do vem da que les que, à épo ca da di ta du ra mi li tar, so -
fre ram as suas du ras pe nas; vin do de um José Ge no í -
no, isso de i xa toda a Na ção bra si le i ra atô ni ta, sem sa -
ber o que fa zer e em quem con fi ar. Esses se nho res
ne gam a sua pró pria his tó ria. Essa é uma pos tu ra na -
zis ta.

Por tan to, a mi nha pa la vra é de so li da ri e da de ao
De pu ta do João Fon tes e a to dos quan tos em meu
Esta do o ele ge ram De pu ta do Fe de ral que hon ra, com 
sa be do ria, o povo ser gi pa no. 

Antes, po rém, de con clu ir o meu pro nun ci a men -
to, con ce do um apar te ao Se na dor Eu rí pe des Ca mar -
go, que o so li ci tou.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Sr. Se na dor, V. Exª ques ti o na o po si ci o na men to do
Par ti do dos Tra ba lha do res e a sua tra di ção, a sua ori -
gem, o seu his tó ri co, as suas con cep ções po lí ti cas ao 
lon go de vá ri os anos. O Par ti do dos Tra ba lha do res
cons tru iu, como os de ma is par ti dos, as ra í zes e as
ver ten tes ide o ló gi cas que hoje es tão con so li da das. V.
Exª men ci o na o com por ta men to do PT. Eu di ria que
ele tem os seus fó runs. Ele se re ú ne re gu lar men te e,
du ran te as dis cus sões, as de ci sões são to ma das co -
le ti va men te. Nas de ci sões co le ti vas te mos como pon -
to prin ci pal, como prin cí pio do Par ti do, que a de mo -
cra cia in ter na pre va le ça sem pre. Na bus ca da de mo -
cra cia in ter na, ten ta-se di ri mir as di ver gên ci as in ter -
nas e so lu ci o ná-las com a de ci são co le ti va. Qu an do
não há con sen so, se gue-se o es ta tu to do Par ti do, que 
tem essa ri gi dez, de po is de es go tar to dos os pra zos
es ta be le ci dos para os seus fó runs. E não são fó runs
ca su a is, eles são agen da dos an te ci pa da men te. As
pes so as não são obri ga das a per ma ne cer nes te ou
na que le par ti do, mas o Par ti do dos Tra ba lha do res é

aque le do qual me nos pes so as en tram ou saem. Elas
en con tram ali a de mo cra cia in ter na, que sem pre pre -
va le ceu. É cla ro que, em um mo men to ou em ou tro,
há pes so as que re sol vem mu dar de par ti do, e o Par ti -
do dos Tra ba lha do res tam bém não pode obri gá-las a
per ma ne cer em seus qua dros. Essa é a ló gi ca. O se -
nhor ci tou pes so as his tó ri cas, como o nos so Pre si -
den te José Ge no í no. S. Exª tem his tó ria na po lí ti ca
bra si le i ra, é uma pes soa que tem um nome, uma pro -
je ção, um per fil po lí ti co e que mu i to tem con tri bu í do
para a Na ção bra si le i ra. Mu i to nos or gu lha per ten cer
aos qua dros de um Par ti do que tem em sua Pre si dên -
cia al guém como José Ge no i no. Mu i to obri ga do.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, agra de ço a V. Exª o apar te e o
in cor po ro ao meu pro nun ci a men to. 

Res pe i to-o, por tan to, mas devo di zer-lhe que
não pre ten do me imis cu ir nas ques tões in ter nas do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Não ve nho aqui para tra tar 
des sa ma té ria. É evi den te que a de ci são to ma da ex -
tra po la os li mi tes in ter nos do Par ti do, na me di da que
ten ta, so bre tu do na im pren sa na ci o nal, des qua li fi car
a pes soa, o ci da dão, o po lí ti co que é João Fon tes,
meu co es ta du a no, e que se ele geu De pu ta do Fe de ral 
pelo nos so Esta do, como úni co can di da to do Par ti do
dos Tra ba lha do res. Te nho ple na con vic ção de que S.
Exª está na de fe sa in tran si gen te da qui lo que o Par ti do 
vem pre gan do há 23 anos, tri lhan do o mes mo ca mi -
nho do pro gra ma de fen di do e, te nho cer te za ab so lu -
ta, apro va do nas ins tân ci as mais am plas do Par ti do
dos Tra ba lha do res.

No en tan to, por ex tra po lar esse pe rí me tro in ter -
no do Par ti do, em meu nome pes so al, em nome do
meu Par ti do, o PDT, no Esta do de Ser gi pe – não em
nome da Li de ran ça no Se na do Fe de ral, pois não tive
a opor tu ni da de de con sul tá-la, mas em nome da Di re -
ção Na ci o nal do PDT e da Exe cu ti va Na ci o nal do Par -
ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta, que con sul tei –, ve nho à 
tri bu na não ape nas para pres tar mi nha so li da ri e da de, 
mas tam bém para fa zer um con vi te: as sim que S. Exª
achar opor tu no e que hou ver uma de ci são im pe ra ti va
con tra sua pes soa na que le Par ti do, o nos so PDT ha -
ve rá de es tar com as por tas aber tas para re ce bê-lo. E
o fa re mos não ape nas em re la ção ao De pu ta do João
Fon tes, mas tam bém em re la ção à que ri da e no bre
Se na do ra He lo í sa He le na e a tan tos quan tos da que le
Par ti do que es ti ve rem di re ta men te en vol vi dos na dis -
cus são e na dis cor dân cia de como hoje se es ta be le ce 
o exer cí cio do Go ver no da União pelo Par ti do dos Tra -
ba lha do res.

O PDT, por tan to, está aber to para re ce bê-los.
Não ape nas eu, mas o tam bém o meu Esta do e a
Exe cu ti va Na ci o nal vêem em S. Exªs uma prá ti ca po lí -
ti ca co e ren te. Por essa ra zão, tra go, nes te ins tan te, a
nos sa so li da ri e da de a to dos, mais de per to ao De pu -
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ta do João Fon tes, de i xan do pu bli ca men te, da tri bu na
do Se na do, o nos so con vi te, se as sim o de se ja rem,
para in te gra rem as fi le i ras do Par ti do De mo crá ti co
Tra ba lhis ta.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Alme i da
Lima, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Serys Slhes sa ren ko, su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – SRA.
Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, que bom po der
su bir à tri bu na para tra tar de as sun to tão tran qüi lo,
que me traz ale gria e fe li ci da de mu i to gran des!

SRA. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, gos -
ta ria de re gis trar um acon te ci men to da ma i or im por -
tân cia que está ocor ren do, hoje, em Por to Ale gre.

O meu que ri do ami go Pa u lo Zi ul kos ki as su me,
por mais um man da to, em ato so le ne na Assem bléia
Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul, a Pre si dên cia da
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os (CNM), re e le -
i to que foi, por acla ma ção, por três mil Pre fe i tos re u ni -
dos, re cen te men te, em Bra sí lia.

Nes se even to de gran de sig ni fi ca do para a vida
de to dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros, es ta rão re u ni dos
Mi nis tros, Pre fe i tos e al tas au to ri da des de vá ri as re -
giões do País. Jun ta men te com Zi ul kos ki, es ta rão
sen do em pos sa dos os mem bros da nova di re to ria da
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os.

Ini ci al men te, gos ta ria de te cer al guns co men tá -
ri os so bre essa fi gu ra ím par que é Pa u lo Zi ul kos ki.
Mu i to moço, as su miu a Pre si dên cia da Ju ven tu de do
MDB e co man dou o se tor por uma de ze na de anos,
jus ta men te os mais du ros do re gi me mi li tar.

Era um tem po mu i to di fí cil, épo ca de cas sa ção
de man da tos e de ar bi tra ri e da des po li ci a is. Era tem po 
de medo, mas tam bém de re sis tên cia. Zi ul kos ki to -
mou nos om bros a ta re fa de mo bi li zar os jo vens para
a po lí ti ca, em meio a um pa no ra ma inós pi to. Aos pou -
cos, foi for man do nú cle os na ca pi tal e no in te ri or do
Esta do. Esse Mo vi men to Jo vem, do qual foi o ins pi ra -
dor, aca bou sen do de ter mi nan te na luta dos jo vens de 
todo o Bra sil pela re con quis ta da de mo cra cia.

Se guin do adi an te em sua vida pú bli ca, Pa u lo Zi -
ul kos ki foi ele i to Pre fe i to da ci da de de Ma ri a na Pi men -
tel, pe que no Mu ni cí pio do meu Esta do. Aqui, cabe um 
co men tá rio im por tan te: Pa u lo Zi ul kos ki vem de sen -
vol ven do uma ad mi nis tra ção ba se a da em mol des
mo der nos, re vo lu ci o ná ri os, uma ges tão que pode
bem ser vir de exem plo para o nos so País. Com um
nú me ro en xu to de fun ci o ná ri os e meia dú zia de se -

cre tá ri os atu an do como ver da de i ros ge ren tes exe cu -
ti vos de suas áre as, Ma ri a na Pi men tel é um mo de lo.
Suas con tas es tão em dia, os pa ga men tos de seus
fun ci o ná ri os es tão em dia, há um bom su pe rá vit para
apli car nas obras da ci da de. E Zi ul kos ki foi es co lhi do
pelo voto po pu lar para mais um man da to.

Lí der do mo vi men to mu ni ci pa lis ta bra si le i ro, Zi -
ul kos ki co or de na, anu al men te, as mar chas de Pre fe i -
tos a Bra sí lia. No pas sa do, che gou a en fren tar cães e
tro pas que im pe di am o aces so ao Pa lá cio do Pla nal to. 
Eram ou tros tem pos aque les.

Essa luta, é cla ro, ren deu fru tos. Qu an do nos
em pe nha mos por uma ca u sa jus ta e en fren ta mos
com co ra gem os de sa fi os, aca ba mos por ven cer os
obs tá cu los.

Na mais re cen te mar cha à Ca pi tal Fe de ral, em
mar ço do cor ren te ano, a re cep ção foi com ple ta men te 
di fe ren te: o Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula
da Sil va, foi ao en con tro dos Pre fe i tos, acom pa nha do
de nada me nos que de zes se is Mi nis tros, que ali fi ze -
ram pa les tras.

Na que la oca sião, hou ve a pro mes sa de li be ra -
ção de re cur sos, prin ci pal men te para sa ne a men to e
ha bi ta ção po pu lar, que são, re al men te, as gran des
ca rên ci as dos Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Devo, no en tan to, res sal tar que a luta de Zi ul -
kos ki e dos Pre fe i tos bra si le i ros não é ape nas pelo
aten di men to des sas re i vin di ca ções, por mais dra má -
ti cas e ime di a tas que pos sam ser. A idéia de Zi ul kos -
ki, a sua fi lo so fia de tra ba lho, a luta de sua vida é pelo
for ta le ci men to dos Mu ni cí pi os, cé lu las prin ci pa is de
uma na ção.

Mu i tas têm sido as vi tó ri as re cen tes do mu ni ci pa -
lis mo. Po de mos des ta car al gu mas des sas con quis tas:

1 – a re a ber tu ra de pra zo para re ne go ci a ção
das dí vi das com o INSS e a tro ca da Se lic pela TJLP
na cor re ção dos dé bi tos par ce la dos, por um pra zo de
até 240 me ses;

2 – a eli mi na ção da per da de re ce i ta im pos ta
aos Mu ni cí pi os pelo Fun do de Esta bi li da de Fis cal;

3 – o abran da men to das exi gên ci as con ti das ini -
ci al men te na Lei nº 9.717/98 e Por ta ria nº 4.992/99,
so bre os re gi mes pró pri os de pre vi dên cia mu ni ci pal;

4 – a apro va ção da con tri bu i ção da ilu mi na ção
pú bli ca;

5 – o res sar ci men to ex tra de R$257 mi lhões da
Lei Kan dir em ju lho de 1999.

Sra. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, sou um
an ti go mi li tan te do mu ni ci pa lis mo. Em inú me ros pro -
nun ci a men tos, aqui mes mo no Se na do Fe de ral, des -
ta quei a im por tân cia de re or de nar o pac to fe de ra ti vo,
as se gu ran do ao Mu ni cí pio ma i or au to no mia.

Jul go que o ci da dão é o me lhor fis cal de um go -
ver no. No Mu ni cí pio ele está mu i to mais pró xi mo da
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ação pú bli ca. Ele pode co brar pro vi dên ci as e pode fis -
ca li zar os go ver nan tes. E para que isso se efe ti ve, o
Mu ni cí pio pre ci sa de re cur sos que de vem acom pa -
nhar en car gos e res pon sa bi li da des.

Qu e ro tam bém res sal tar aqui um ou tro mu ni ci -
pa lis ta fer vo ro so: o sa u do so Ulysses Gu i ma rães –
que foi nos so gran de lí der du ran te a luta pela re con -
quis ta da de mo cra cia. Qu an do ele que ria des ta car a
im por tân cia do mu ni ci pa lis mo, cos tu ma va di zer que
“nin guém vive na União; as pes so as nas cem, vi vem,
se ca sam, têm fi lhos e mor rem nos Mu ni cí pi os, nas
suas ci da des”.

Sra. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, an tes
de li de rar a CNM, Pa u lo Zi ul kos ki pre si diu a Fe de ra -
ção das Asso ci a ções dos Mu ni cí pi os do Rio Gran de
do Sul, a Fa murs, onde teve vá ri as ges tões das mais
exi to sas.

É im por tan te re gis trar que à essa en ti da de o
País deve, hoje, a in clu são dos Mu ni cí pi os como en -
tes fe de ra ti vos – eu re pi to por que é im por tan te re gis -
trar que a Fa murs, Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Rio
Gran de do Sul, é uma en ti da de à qual o País deve,
hoje, a in clu são dos Mu ni cí pi os como en tes fe de ra ti -
vos, na Cons ti tu i ção, como cons ta do atu al art. 23,
que es ta be le ce as com pe tên ci as da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os. Ora, esse
fato, por si só, já bas ta ria para co ro ar de êxi to a luta de 
qual quer po lí ti co ou en ti da de.

Mas, esse foi ape nas o pri me i ro pas so.
Até hoje os Mu ni cí pi os bra si le i ros são con si de -

ra dos os pri mos po bres da Fe de ra ção. Ain da hoje os
Pre fe i tos con so mem gran de par te do seu tem po e de
seu man da to per cor ren do os ga bi ne tes e cor re do res
do Con gres so e dos Mi nis té ri os men di gan do re cur -
sos aos qua is têm di re i to.

Con quis ta do o re co nhe ci men to cons ti tu ci o nal,
ain da há um ca mi nho a per cor rer: o da re gu la men ta -
ção do art. 23, de fi nin do com pe tên ci as e es ta be le -
cen do um ele va do grau de au to no mia aos Mu ni cí pi os. 
O Bra sil pre ci sa de um novo pac to fe de ra ti vo, ba se a -
do na so li da ri e da de e na co o pe ra ção.

Para isso, va mos tra ba lhar na apro va ção de
uma re for ma tri bu tá ria que in clua tam bém uma re for -
ma fis cal. Não ace i ta re mos uma re for ma que, mais
uma vez, sim ples men te au men te a re ce i ta da União,
de se qui li bran do or ça men tos e sem de fi nir res pon sa -
bi li da des e re cur sos es pe ci a is. Como cos tu ma di zer
Pa u lo Zi ul kos ki, “an tes de de fi nir o quan tum do bolo
tri bu tá rio, que cabe a cada ente fe de ra do, deve-se de -
fi nir o que fa zer, como fa zer e quem vai fa zer.”

Nin guém aqui nes te Se na do des co nhe ce o
aper to fis cal em que vi vem to dos Mu ni cí pi os bra si le i -
ros. A car ga tri bu tá ria no nos so País – como é dito e
re pe ti do o tem po todo – é ex ces si va men te ele va da.
Há quem diga que nós pa ga mos im pos tos em es ca la

eu ro péia e re ce be mos, em tro ca, ser vi ços em ní ve is
das na ções mais po bres do mun do.

De ou tra par te, o ci da dão bra si le i ro é pe na li za do 
em duas opor tu ni da des: in di vi du al men te ele so fre
como con tri bu in te, por que so fre com uma enor me
car ga de im pos tos di re tos e in di re tos; co le ti va men te,
como mu ní ci pe, com ha bi tan te de um Mu ni cí pio, ele é 
pe na li za do com uma dis tri bu i ção ex tre ma men te de si -
gual de re cur sos en tre a União, os Esta dos e os Mu ni -
cí pi os.

Sra. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, con for -
me da dos da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os,
em 10 anos, no pe río do de 1991 a 2001, a car ga tri bu -
tá ria cres ceu de 24,61% para 34,46% do PIB. Ou
seja, em 10 anos, a car ga cres ceu qua se 50%!

Ao mes mo tem po, a di vi são dos re cur sos ar re -
ca da dos veio fa vo re cen do a União em pre ju í zo de
Esta dos e Mu ni cí pi os. Ao lon go des ses 10 anos, a
par ti ci pa ção da União nes se mon tan te su biu de
55,36% para 59,30%; en quan to que a dos Esta dos re -
du ziu-se de 28,23% para 26,50%; e a par ti ci pa ção
dos Mu ni cí pi os caiu de 16,41% para 14,20%.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Pe dro Si mon, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con ce do 
o apar te a V. Exª.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Pe dro Si mon, so li ci tei o apar te a V. Exª para
cum pri men tá-lo. É ex tre ma men te ne ces sá rio para a
de mo cra cia bra si le i ra que te nha mos Pre fe i tos e Go -
ver na do res e não pe din tes. É fun da men tal para a de -
mo cra cia a au to no mia mu ni ci pal. Uma das ques tões
pú bli cas mais apo i a das no Con gres so Na ci o nal é a
mu ni ci pa li za ção dos ser vi ços da sa ú de. To dos apo i a -
mos o SUS. No iní cio foi di fí cil. No en tan to, hoje, há
um con ven ci men to na ci o nal da ex tra or di ná ria uti li da -
de do SUS. Di ria que, como os fa tos acon te cem nos
Mu ni cí pi os, o Esta do e a União são fi gu ras abs tra tas,
te mos que dar mais po de res aos Mu ni cí pi os e lu tar
pela mu ni ci pa li za ção dos ser vi ços pú bli cos. Por isso,
adi an to que, nes ta re for ma tri bu tá ria, en ca mi nha da
pelo Go ver no à Câ ma ra dos De pu ta dos, é fun da men -
tal que se es ta be le ça a par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os
nes ses im pos tos cri a dos pelo Go ver no Fe de ral, no
sen ti do de que pos sa mos ter de vol vi da essa so nha da 
au to no mia mu ni ci pal. Fui Cons ti tu in te. Aju dei a es cre -
ver a Cons ti tu i ção, e fi ze mos o me lhor até 1988. De
1988 para cá hou ve uma re con cen tra ção de re cur sos
no Go ver no Fe de ral sem pre com o ob je ti vo de que o
fun da men tal é au men tar o su pe rá vit pri má rio e en ca -
mi nhar os re cur sos con for me de ter mi na o Con sen so
de Was hing ton. Há mu i to tem po o Con gres so bra si le i -
ro pre ci sa lu tar para que brar esse Con sen so. Cum pri -
men to V. Exª pelo bri lhan tis mo do pro nun ci a men to.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de -
ço o apar te de V. Exª, e, se me per mi te, ape nas ter mi -
na rei mais uma la u da e res pon de rei com a ma i or sa -
tis fa ção. 

Digo que essa di mi nu i ção das ver bas aos Mu ni -
cí pi os não pode con ti nu ar. 

Te mos que re ver ime di a ta men te essa di vi são da 
re ce i ta tri bu tá ria!

Por fim, que ro lem brar que as pre fe i tu ras bra si -
le i ras con tam, des de a se ma na pas sa da, com um va -
lo ro so ins tru men to de apo io no Con gres so: a Fren te
Par la men tar Mu ni ci pa lis ta, que re ú ne in te gran tes da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral.

Essa Fren te, an ti ga re i vin di ca ção da Con fe de ra -
ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os, sur ge num mo men to fun -
da men tal quan do co me ça o de ba te, no Con gres so
Na ci o nal, das re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria.
Qu e ro, des de já, me in te grar ao tra ba lho des se gru po
em de fe sa do mu ni ci pa lis mo e de um novo e jus to
pac to fe de ra ti vo.

Tem ra zão o no bre Se na dor de Mato Gros so ao
ana li sar a dura re a li da de dos Mu ni cí pi os bra si le i ros.
Tem ra zão o no bre Se na dor quan do diz que a Cons ti -
tu in te foi, tal vez, nos úl ti mos tem pos, o úni co mo men -
to em que os Mu ni cí pi os, in clu si ve as ca pi ta is, fo ram
lem bra dos. É in te res san te sa li en tar que nin guém con -
se guia en ten der por que os pre fe i tos das ca pi ta is e
das gran des ci da des que as su mi ram os man da tos
logo após a pro mul ga ção da Cons ti tu in te ti ve ram um
bom man da to, fi ze ram boas re a li za ções, uma sé rie
de obras. Ve ri fi cou-se que a Cons ti tu in te au men tou a
cota par te dos Mu ni cí pi os. Pas sa ram-se al guns anos,
co me ça ram a ana li sar por que, de re pen te, a pre fe i tu -
ra já não tem as mes mas ver bas que ti nha há 12
anos, por que os pre fe i tos já não con se guem re a li zar
aqui lo que con se gui am re a li zar há al gum tem po. Aos
pou cos, diz bem o Se na dor Ante ro, fo ram cor tan do,
fo ram di mi nu in do, di mi nu in do e, hoje, acha ta ram no -
va men te a si tu a ção das pre fe i tu ras. 

Não te nho ne nhu ma dú vi da, isso in de pen de de
par ti do po lí ti co. Há o in te res se do Go ver no Fe de ral de 
que os pre fe i tos ve nham anu al men te a Bra sí lia, de
cha péu na mão, men di gar, e não que os pre fe i tos te -
nham a au to no mia para re a li za rem as suas obras e,
com in de pen dên cia, te rem um tra ta men to de igual
para igual com o Go ver no Fe de ral.

Qual é o pre fe i to que hoje tem co ra gem de che -
gar aí e pe dir algo ao Mi nis tro dos Trans por tes? Qual
é o pre fe i to que che ga aí e pode ter co ra gem de co -
brar as pe ra men te de um Mi nis tro da Sa ú de? Ele de -
pen de de les. Ele está à mer cê de les e não tem nada
que lhe dê ga ran tia, a não ser uma emen da de um
De pu ta do ou de um Se na dor, que tam bém, de po is,
terá que lu tar tre men da men te para que a ver ba seja li -
be ra da.

A Re for ma Tri bu tá ria não saiu. Inclu si ve, o De -
pu ta do Ger ma no Ri got to, que era Pre si den te da Co -
mis são de Re for ma Tri bu tá ria na Câ ma ra, e o atu al
Mi nis tro da Fa zen da, que era Vice-Pre si den te da que -
la Co mis são, per cor re ram todo o Bra sil, vi si tan do to -
das as pre fe i tu ras im por tan tes, fa la ram com to dos os
Go ver na do res, re u ni ram to dos os Se cre tá ri os de Fa -
zen da e os ho mens do Go ver no Fe de ral, che ga ram a
um pro je to pron to e aca ba do e o en tre ga ram à Mesa
da Câ ma ra dos De pu ta dos. O Go ver no Fe de ral, pela
sua Li de ran ça, man dou bo i co tar.

Enquan to o Go ver no di zia ao pú bli co: “Este
Con gres so não anda, não fun ci o na, não faz a Re for -
ma Tri bu tá ria”, di zia para a Mesa da Câ ma ra: “Pára,
não toca”. E, na mi nha opi nião, o mo ti vo de to dos os
go ver nos é um: o Go ver no está con ten te. Nun ca, na
his tó ria do Bra sil, os co fres do Go ver no es ti ve ram tão
che i os. Nun ca ar re ca da ram tan to. Nun ca a ar re ca da -
ção foi tão con cre ta. E isso eles não que rem di mi nu ir.
Isso eles não que rem di vi dir.

Vol to a di zer o que de fen do sem pre: Re for ma
Tri bu tá ria tem que ser acom pa nha da de Re for ma Fis -
cal, e tem que ser acom pa nha da de Re for ma Admi -
nis tra ti va. Tem que ha ver uma dis tri bu i ção real, con -
cre ta, evi den te, de fi nin do-se o di nhe i ro que é da
União, o que é do Esta do e o que é do Mu ni cí pio.

O di nhe i ro que o Bra sil gas ta rá com o me nor
aban do na do é da pre fe i tu ra. A pre fe i tu ra vai cu i dar do
me nor; en tão esse é o di nhe i ro que vai para o pre fe i to. 
Não tem go ver no, não tem Pre si dên cia da Re pú bli ca,
não tem nada. Me nor é com a pre fe i tu ra; o di nhe i ro é
da pre fe i tu ra. Sa ú de pú bli ca, como diz V. Exª, é da
pre fe i tu ra; o di nhe i ro tam bém é da pre fe i tu ra. Uni ver -
si da de é do Go ver no Fe de ral; o di nhe i ro vai para o
Go ver no Fe de ral. O en si no mé dio é do Go ver no do
Esta do; o di nhe i ro vai para o Go ver no do Esta do. As
gran des es tra das fe de ra is são do Go ver no Fe de ral; o
di nhe i ro vai para o Go ver no Fe de ral. As es tra das in te -
res ta du a is são do Go ver no es ta du al; o di nhe i ro vai
para o Go ver no es ta du al.

 Não pode ha ver, como tem hoje, dez ór gãos
para fa zer a mes ma co i sa. Qu an do fui Mi nis tro da
Agri cul tu ra – nun ca vou me es que cer –, re sol ve mos
re u nir os ór gãos que tra ta vam da água. Oito Mi nis té ri -
os, e ha via de zo i to ór gãos para tra tar da água. Por
isso, nin guém faz nada. Por isso, nin guém faz ab so lu -
ta men te nada! Nin guém tem con di ções de re a li zar
ab so lu ta men te nada. Com por ta va até, tal vez, um Mi -
nis té rio es pe ci al. Com por ta va até, tal vez, uma en ti da -
de es pe ci al. Mas, para cada ór gão, para cada en ti da -
de, deve ha ver uma de ci são. 

Por isso, fe li ci to o meu ami go Pa u lo Zi ul kos ki e a
sua en ti da de, por que, nes sa Re for ma Tri bu tá ria, sin to 
que es tão atu an do. Mas vão atu ar mu i to mais, prin ci -
pal men te ago ra, quan do, na Câ ma ra dos De pu ta dos
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e, pos te ri or men te, no Se na do Fe de ral, es ta re mos de -
ba ten do per ma nen te men te essa ques tão, que é mu i -
to im por tan te, para que os pre fe i tos es te jam aqui para 
nos di zer o que está cer to e o que está er ra do. 

Mas en cer ro, Sr. Pre si den te, exa ta men te ao fi -
nal do meu tem po, en vi an do o meu abra ço mu i to ca ri -
nho so a Pa u lo Zi ul kos ki,  pela vida, pelo tra ba lho, pelo 
êxi to, pela de di ca ção com que se ex pôs quan do jo -
vem, na mo ci da de, em de fe sa da de mo cra cia. Ago ra,
como um pre fe i to ex tra or di ná rio e uma li de ran ça fora
de sé rie no mu ni ci pa lis mo bra si le i ro, as su min do uma
po si ção que con si de ro das mais im por tan tes, no mo -
men to em que o Bra sil está com no vas re gras, com
novo Pre si den te, com uma nova re a li da de. 

Não há dú vi da de que Pa u lo tem au to ri da de por
ser ver ti cal, por não se do brar. Pela per so na li da de e
pela fir me za de suas con vic ções, tem con di ções de
di a lo gar com o Go ver no Fe de ral, com o Con gres so
Na ci o nal e bus car as re for mas de que ne ces si ta mos. 

Meus cum pri men tos ao Pa u lo Zi ul kos ki e ao mu -
ni ci pa lis mo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do, Sra. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sra.

Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB. 
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, por cin -
co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sra. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer dois re gis -
tros rá pi dos so bre duas ques tões que con si de ro ex -
tre ma men te im por tan tes para a so ci e da de bra si le i ra.
O pri me i ro de les diz res pe i to a um as sun to que te nho
de ba ti do des ta tri bu na e co bra do do Go ver no Fe de ral
um po si ci o na men to, que já co me çou a acon te cer. Tra -
ta-se da re du ção do pre ço dos com bus tí ve is. Alguns
itens já ti ve ram seus pre ços re du zi dos, e essa é uma
ques tão de con tin gên cia de mer ca do, por que ti ve -
mos, ao mes mo tem po, a di mi nu i ção do pre ço do bar -
ril do pe tró leo e a que da do va lor do dó lar no Bra sil,
por tan to essa di mi nu i ção se jus ti fi ca. Mas não hou ve
ain da a re du ção do pre ço do gás de co zi nha, que con -
si de ro um item mu i to im por tan te. 

Na im pren sa de hoje – jor nal O Glo bo – o Pre si -
den te da Pe tro bras, ex-Se na dor José Edu ar do Du tra,
nos so com pa nhe i ro, re gis tra que é pos sí vel re du zir
em R$10,00 o pre ço do bo ti jão do gás de co zi nha.
Hoje, o pre ço mé dio é de R$32,00. Com a re du ção a
que me re fe ri, sem dú vi da, ha ve ria um ga nho sig ni fi -
ca ti vo, prin ci pal men te para as po pu la ções mais po -
bres. O pre ço do gás de co zi nha pesa no or ça men to
no or ça men to da po pu la ção mais po bre des te País.

Qu e ro usar das mi nhas pa la vras para apo i ar esse po -
si ci o na men to do Pre si den te da Pe tro bras, José Edu -
ar do Du tra, que dis se, on tem, na Argen ti na, que po -
de ria re du zir em R$10,00 o pre ço do bo ti jão, mas
exis te uma  re sis tên cia gran de por par te das em pre -
sas. Ora, afir ma o Pre si den te que, se a Pe tro brás re -
du zis se so zi nha a sua mar gem de lu cro, o pre ço do
bo ti jão ca i ria em 20%, por tan to, mais de R$6,00, e a
ou tra par ce la de re du ção ca be ria aos dis tri bu i do res. 

Ape lo para que o Pre si den te da Pe tro bras, José
Edu ar do Du tra, e o Pre si den te Lula to mem essa de ci -
são de re du zir a mar gem de lu cro da Pe tro bras, ba i -
xan do o pre ço em R$6,00, e co brem um po si ci o na -
men to fir me das em pre sas dis tri bu i do ras, no sen ti do
de que o fa çam tam bém, para que se con su ma a re -
du ção to tal de R$10,00 no pre ço do bo ti jão.

Pa ra be ni zo o Pre si den te José Edu ar do Du tra
por essa po si ção, mas peço fir me za no en fren ta men -
to das dis tri bu i do ras. Não é pos sí vel que o ar gu men to
usa do para au men tar pre ços – a su bi da do dó lar e do
pre ço do bar ril de pe tró leo – não sir va para ba i xá-los
quan do o dó lar e o pre ço do bar ril de pe tró leo caem
no ex te ri or.

Faço, ra pi da men te, ou tro re gis tro, Sr. Pre si den -
te. Como Re la tor da re for ma ad mi nis tra ti va, há al guns 
anos, de fen di, nes te Ple ná rio, a de fi ni ção do teto de
re mu ne ra ção do ser vi dor pú bli co. Até hoje, o teto não
foi fi xa do, mas vejo que o Pre si den te Lula e os Go ver -
na do res es tão tra ba lhan do nes se sen ti do. Con si de ro
esse um pas so im por tan te, que per mi ti rá a de fi ni ção
da car re i ra pú bli ca e o cor te de al guns sa lá ri os al tos
que não con di zem, no que diz res pe i to à éti ca, com a
re mu ne ra ção bá si ca e mé dia do ser vi dor pú bli co. A
par tir da fi xa ção des se teto, lu ta re mos para o es ta be -
le ci men to de um piso de re mu ne ra ção de cen te para
os ser vi do res pú bli cos. Hoje, a di fe ren ça en tre o ma i or 
e o me nor sa lá rio pago pelo se tor pú bli co é mais de
du zen tas ve zes; nos pa í ses de sen vol vi dos, a mé dia
está em tor no de doze ve zes. Por tan to, es ta mos bas -
tan te de fa sa dos, e a pri me i ra me di da é a con fir ma ção 
de um teto de re mu ne ra ção e, a par tir dis so, a es tru tu -
ra ção de uma car re i ra pú bli ca que re mu ne re bem os
ser vi do res pú bli cos.

Sr. Pre si den te, agra de ço a opor tu ni da de e peço
a trans cri ção das ma té ri as do jor nal O Glo bo: “Go ver -
no quer re du zir pre ço do gás de co zi nha”* e “Go ver -
na do res apói am  teto de R$12 mil”.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
V. Exª será aten di do, nos ter mos re gi men ta is (Pa u sa.)

 A Sra. Serys Slhes sa ren ko, su plen te
de Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ro me ro Jucá) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, ve -
nho à tri bu na hoje fa zer al guns re gis tros: pri me i ro,
que me sur pre en deu – de i xo re gis tra da mi nha enor -
me ad mi ra ção pela ca pa ci da de pro fis si o nal do mar -
que te i ro Duda Men don ça –, enor me men te, que o su -
ces so da pro du ção agrí co la bra si le i ra te nha sido atri -
bu í do, on tem, no pro gra ma do PT, ao Go ver no Lula.
Ora, o su ces so con tí nuo da agri cul tu ra bra si le i ra é re -
sul ta do das po lí ti cas es ta be le ci das pelo Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so – como a po -
lí ti ca de ju ros ne ga ti vos e a de mo der ni za ção da fro ta
(Mo der fro ta) – para ga ran tir que o se tor pro du ti vo na -
ci o nal ala van cas se o de sen vol vi men to do Bra sil. Ou
fo ram es ses três me ses de Go ver no que mu da ram a
nos sa pro du ção? Por mais que Duda Men don ça seja
ge ni al, di vul gar isso é ten tar fa zer gi nás ti ca com a in -
te li gên cia da po pu la ção bra si le i ra. 

Mas o as sun to mais im por tan te que de se jo
abor dar é a ne ces si da de ur gen te, ur gen tís si ma, de
esta Casa as su mir a ins ta la ção da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to do Ba nes ta do. Aqui já fo ram fe i -
tos pro nun ci a men tos – prin ci pal men te pela Se na do ra 
do PT de San ta Ca ta ri na, Ide li Sal vat ti – no sen ti do da 
ne ces si da de da CPI. Assi na tu ras fo ram co le ta das.
São ne ces sá ri as 27 para a ins ta la ção da CPI, e a Se -
na do ra do PT já con ta com 35, en tre as qua is a mi nha
e a do Lí der do meu Par ti do, Se na dor Arthur Vir gí lio.
No en tan to, S. Exª dis se, na Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le, que a CPI não é ne ces sá ria, por que o
Mi nis té rio Pú bli co e a Po lí cia Fe de ral es tão in ves ti -
gan do o as sun to. 

Sa be mos que essa não é a opi nião da Se na do -
ra Ide li Sal vat ti. Se a CPI não era ne ces sá ria, por que
fo ram co lhi das as as si na tu ras? Se S. Exª en ten dia
que o Mi nis té rio Pú bli co es ta va atu an do e que o Go -
ver no do PT da ria au to no mia à Po lí cia Fe de ral para
apu rar o as sun to, por que as co lheu? Qu an do fui as si -
nar, S. Exª já es ta va ar re pen di da da CPI. Tive di fi cul -
da des em fazê-lo; só o con se gui de po is de um de ba te
pú bli co na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le. 

Os fa tos são gra vís si mos. O Mi nis té rio Pú bli co
dis se à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le: é fun -

da men tal a CPI, sem a qual o Bra sil pode per der o
equi va len te a US$30 bi lhões. Os in te gran tes da Po lí -
cia Fe de ral afir ma ram o mes mo. Con for me lem bra do
pelo Se na dor Osmar Dias, o equi va len te a 90 car re -
tas de dó la res (O fi lho de Sa dam Hus se in le vou três
car re tas de dó la res!). O de le ga do da Po lí cia Fe de ral
dis se que, se for fe i ta a CPI, ha ve rá uma lim pe za na
po lí ti ca na ci o nal. E ago ra a Se na do ra do PT diz que a
CPI não é im por tan te. 

Ora, não cabe a uma Casa po lí ti ca ten tar bar rar
uma CPI, de po is de afir ma ções como es sas, fe i tas na 
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le. Qu e re mos que
tudo seja ri go ro sa men te apu ra do. O Bra sil, como de -
cla ra o jor na lis ta Bo ris Ca soy, pre ci sa ser pas sa do a
lim po, para cor ri gir in jus ti ças que pos sam exis tir nes -
se tipo de de nún cia – al gu mas já re gis tra das e de co -
nhe ci men to pú bli co. O que ocor re hoje é um pro ces so 
de va za men to para a im pren sa de in for ma ções que
não se con fir mam.

Sr. Pre si den te, te nho enor me ad mi ra ção pelo
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Fui co le ga de
Sua Exce lên cia na épo ca da  Cons ti tu in te. O Pre si -
den te Lula é uma das pou cas fi gu ras da po lí ti ca bra si -
le i ra para quem a pre si dên cia da Re pú bli ca, ape sar
de ser um ide al, como ma i or car go po lí ti co des te País, 
se ria ape nas mais uma con quis ta, pois ele já ti nha o
seu nome ins cri to de fi ni ti va men te na po lí ti ca bra si le i -
ra an tes de ter che ga do a ele. Sua Exce lên cia já ti nha
uma bi o gra fia po lí ti ca cons tru í da de for ma ex tra or di -
ná ria.

O PT tem que ven cer esse di le ma en tre a re for -
ma e a éti ca. Há um di le ma cla ro a ser ven ci do nes te
mo men to. Fa ça mos a CPI, en tão, só no Se na do, já
que a re for ma está na Câ ma ra. Mas ne gar a pos si bi li -
da de da CPI é que rer trans for mar o PT no co ve i ro da
éti ca. E o PT não pode as su mir o pa pel de co ve i ro da
éti ca, por que não é essa a sua his tó ria, não é essa a
sua tra di ção.

Argu men ta-se que po de ría mos fi car com a fis -
ca li za ção na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
en quan to o Mi nis té rio Pú bli co e a Po lí cia Fe de ral tra -
ba lham. Se a mu dan ça que es tou pro pon do à Cons ti -
tu i ção for apro va da – apre sen tei on tem aqui, Sr. Pre -
si den te, a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 37,
de 2003 –, se rão con fe ri dos, às Co mis sões de Fis ca li -
za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra
dos De pu ta dos, me ca nis mos que tor nam efi ci en te a
fis ca li za ção das con tas pú bli cas. Esta mos pro pon do
que: as co mis sões ou sub co mis sões per ma nen tes
es pe ci a li za das na fis ca li za ção e no con tro le das con -
tas pú bli cas do Con gres so Na ci o nal ou de qual quer
de suas ca sas te rão po de res de in ves ti ga ção pró pri os 
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das au to ri da des ju di ci a is, além de ou tros pre vis tos
nos re gi men tos das res pec ti vas ca sas.

Se essa pro po si ção for apro va da, eu con cor da -
ria com a Se na do ra. Por quê? Por que aí a Co mis são
te ria po de res para aju dar o Mi nis té rio Pú bli co e a pró -
pria Po lí cia Fe de ral a, por exem plo, que brar si gi lo
ban cá rio. A Po lí cia Fe de ral, para fa zer isso, tem que
fa zer uma so li ci ta ção ao MP, que, por sua vez, tem
que fa zer uma so li ci ta ção à Jus ti ça bra si le i ra. Por tan -
to, esse é um as sun to que que ro de i xar re a fir ma do
nes ta Casa.

Gos ta ria tam bém de di zer que a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le, na pró xi ma se ma na, vai
apro var o re que ri men to do Lí der Arthur Vir gí lio – te -
nho cer te za de que ela não se fur ta rá a fa zer esse de -
ba te, prin ci pal men te após a no tí cia de hoje do jor nal
O Glo bo, con fir man do que, na aber tu ra das con tas
do epi só dio de San to André, já exis tem to das as im -
pres sões di gi ta is do em pre sá rio que é mais co nhe ci -
do como Som bra. Te nho cer te za ab so lu ta de que a
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le vai apro var a
con vo ca ção des sas pes so as para pres tar es cla re ci -
men tos. E, de pen den do des ses es cla re ci men tos, po -
de re mos evo lu ir tam bém para uma co mis são par la -
men tar de in qué ri to no Se na do, para não pre ju di car
as re for mas que são ne ces sá ri as ao País e que já es -
tão tra mi tan do na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Eu gos ta ria, Sr. Pre si den te, de pe dir apo io a to -
dos os par ti dos e a to das as li de ran ças para que apro -
ve mos um pro je to que tam bém apre sen tei on tem. Vo -
tei, no ple ná rio do Se na do, fa vo ra vel men te ao voto
se cre to nas de li be ra ções le gis la ti vas com a con vic -
ção de que o voto se cre to pro te ge o au tor do voto e
aju da a lhe dar, re al men te, tran qüi li da de no exer cí cio
da ati vi da de par la men tar.

Po rém, en ten do que, após ob ser va do um lap so
tem po ral, o voto se cre to dado no Par la men to pre ci sa
ser co nhe ci do. Por as sim pen sar, es tou  acres cen tan -
do dis po si ti vo à Lei nº 8.159, de 8 de ja ne i ro de 1991,
que dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal de ar qui vos pú -
bli cos e pri va dos e dá ou tras pro vi dên ci as – como se
tra ta de al te ra ção na Lei do Arqui vo Pú bli co, ela não
pre ci sa ser fe i ta por emen da cons ti tu ci o nal. 

A as ses so ria da Casa nos as se gu rou que esse
pro je to per mi te a re con ci li a ção com a his tó ria. Esta -
mos pe din do que, nes sa Lei, seja in clu í do, no art. 23,
o § 4º: “As vo ta ções se cre tas do Po der Le gis la ti vo te -
rão for ma de ar qui vo e seu aces so será res tri to por
um pra zo má xi mo de oito anos a con tar da data da
sua re a li za ção”. 

Ao que for vo ta do aqui se cre ta men te, qual quer
que seja o as sun to, oito anos de po is, os his to ri a do res
po de rão ter aces so para po de rem con tar a ver da de i ra 
his tó ria do Bra sil. Enten de mos que essa é uma con tri -
bu i ção para que pos sa mos co nhe cer o ver da de i ro po -
si ci o na men to das li de ran ças bra si le i ras. Esta mos,
com isso, as se gu ran do o voto se cre to, a trans pa rên -
cia his tó ri ca e a jus ti ça dos his to ri a do res: po de rá ser
fe i ta uma aná li se de cada po si ci o na men to to ma do
nes te Se na do da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, ao fi nal, gos ta ria de cum pri men -
tar o Mi nis tro do Espor te e o Pre si den te da Re pú bli ca
por não te rem ce di do à chan ta gem dos clu bes de fu -
te bol, que ame a ça ram pa ra li sar o cam pe o na to bra si -
le i ro caso o Go ver no não re vo gas se, ime di a ta men te,
o Esta tu to do Tor ce dor.

O Pre si den te Lula to mou uma ati tu de cor re tís si -
ma, e o Mi nis tro do Espor te foi fir me ao di zer que não
se nega a ten tar cor ri gir, com o pa re cer da Advo ca -
cia-Ge ral da União, um ou ou tro equí vo co ju rí di co que 
pos sa ter acon te ci do, mas que é pre ci so que o Bra sil
con vi va com esse enor me avan ço re pre sen ta do pelo
Esta tu to do Tor ce dor.

Por fa lar na re a ção dos clu bes, ao cum pri men tar 
o Go ver no bra si le i ro pela ma nu ten ção do Esta tu to do
Tor ce dor, gos ta ria de, aqui da tri bu na, fa zer uma co -
bran ça: que o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral dê con se -
qüên cia ao ex tra or di ná rio tra ba lho fe i to pela CPI do
Fu te bol, que teve em sua re la to ria um dos mais im -
por tan tes se na do res que já pas sa ram por esta Casa,
o Se na dor por San ta Ca ta ri na Ge ral do Althoff, e,
como Pre si den te, o Se na dor Alva ro Dias.

O tra ba lho da CPI foi gi gan tes co, foi mo ra li za -
dor, foi efi ci en te, foi trans for ma dor do fu te bol bra si le i -
ro. Ele pos si bi li tou a mo der ni da de da nos sa le gis la -
ção e o pró prio Esta tu to do Tor ce dor. No en tan to, não
po de mos fi car ape nas nis so, te mos que co brar agi li -
da de do Mi nis té rio Pú bli co para o en qua dra men to
dos di ri gen tes que mal uti li za ram o fu te bol bra si le i ro. 

E al guns des ses di ri gen tes vão ser en con tra dos
se for re a li za da a CPI do caso Ba nes ta do, das con tas
CC5 que lá es tão. Não são to das as con tas CC5 que
são ir re gu la res, mas as con tas ir re gu la res pre ci sam
ser de tec ta das e de nun ci a das à Na ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, ao fi nal, que ro di zer que é la men -
tá vel que o Go ver no bra si le i ro te nha man ti do os ju ros
em 26,5%, por que exis ti am to das as con di ções para a 
sua que da. A ma nu ten ção dos ju ros foi uma me di da
to ma da mu i to mais para sus ten tar uma guer ra de va i -
da des do que por con vic ções téc ni cas.

Maio de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 24 12945    583ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Uma se ma na an tes das crí ti cas do Vice-Pre si -
den te da Re pú bli ca, José Alen car, o Bra sil in te i ro en -
ten dia que a in fla ção es ta va sob con tro le e que es tá -
va mos re gis tran do a de fla ção. Por tan to, era che ga do
o mo men to de ou sar na po lí ti ca eco nô mi ca. O Sr. Mi -
nis tro Antô nio Pa loc ci deu a en ten der que esse mo -
men to ha via che ga do. No en tan to, o fato de o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, que é al guém que re -
pre sen ta o se tor pro du ti vo des te País e que é, re co -
nhe ci da men te, um gran de em pre sá rio na ci o nal, ter
dito que pre ci sa va ba i xar os ju ros foi o su fi ci en te para
o Ban co Cen tral re a fir mar a sua so be ra nia, a sua au -
to no mia, e não de i xar ba i xá-los, não por que ti ves se
con vic ção, mas para der ro tar o Vice-Pre si den te. Essa 
de ci são não foi uma de ci são téc ni ca; foi uma de ci são
da va i da de. Era pre ci so im por essa der ro ta ao
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José Alen car.

E, da qui a 30 dias, vão ou não ba i xar os ju ros? O 
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca tem que fi car ago ra
num si lên cio ob se qui o so? A or dem do Pa lá cio do Pla -
nal to para que fun ci o ná ri os não fa lem, para que os
mem bros do Par ti do dos Tra ba lha do res se jam co lo -
ca dos para fora da Co mis são se ti ve rem di ver gên ci -
as, vai va ler tam bém para o Vice-Pre si den te?

Até uma se ma na an tes das crí ti cas, o Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca, José Alen car, era o úni co au to -
ri za do a fa lar. Hoje, no Bom Dia, Bra sil, o jor na lis ta fa -
lou que o Pre si den te Lula, com aque le seu je i tão ca ri -
nho so, dis se “olha, Alen car!” e te ria aper ta do o bo tão
pa u se – não se sabe se Sua Exce lên cia aper tou o bo -
tão stop.

O Bra sil pre ci sa que essa ques tão seja ex pos ta
pu bli ca men te. As con di ções téc ni cas es tão cri a das e
se rão, da qui a 30 dias, ri go ro sa men te igua is a es tas
que aqui es tão. Da qui a 30 dias, vão ba i xar os ju ros –
e já de ve ri am ter fe i to isso ago ra. Qu an tos mi lha res de 
pos tos de em pre go se rão de so cu pa dos em fun ção de 
que não hou ve ou sa dia?

Esse é um ou tro di le ma do PT, que, ao lon go de
sua vida, mos trou-se um Par ti do com res pon sa bi li da -
de du vi do sa, mas co e ren te. Ago ra, o Pre si den te pre -
ci sa pro var ao mer ca do – leia-se “ban que i ros”, por -
que do cha ma do mer ca do todo se tor pro du ti vo era a
fa vor de se ba i xa rem os ju ros, ex ce to os ban cos – que 
é res pon sá vel. Po rém, a cada dia que pro va que é res -
pon sá vel, fica mais cla ro que é in co e ren te, ou seja,
que hou ve um es te li o na to ele i to ral. Da qui a pou co, to -
dos vão dar ra zão ao Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
José Alen car, e te rão que sair pe las ruas pe din do
des cul pas aos 175 mi lhões de bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de apre sen tar um re -
que ri men to, re sul ta do de um acor do com o Lí der do

Go ver no, Alo i zio Mer ca dan te, con vo can do o Mi nis -
tro-Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, Ge ne ral Jor ge Arman do
Fé lix, e a Di re to ra Ge ral da Abin – Agên cia Bra si le i ra
de Inte li gên cia, Ma ri sa Dell’isolla Di niz, para pres ta -
rem es cla re ci men tos so bre o De cre to nº 4.693, de
2003, que cri ou 49 car gos pri va ti vos de mi li ta res na
es tru tu ra da Abin, bem como a res pe i to do fun ci o na -
men to da mes ma, em ses são se cre ta da Co mis são
Mis ta de Fis ca li za ção da Ati vi da de de Inte li gên cia do
Con gres so Na ci o nal, que exer ce o con tro le ex ter no
da ABIN.

Esta mos apre sen tan do esse re que ri men to à
Mesa, para que, pos te ri or men te, ele seja de li be ra do
pelo Ple ná rio.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ANTERO PAES DE BARROS EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

REQUERIMENTO Nº     , DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 1º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 397, § 1º, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que, ou vi do o
Ple ná rio, seja con vo ca do o Mi nis tro-Che fe do Ga bi -
ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Ge ne ral Jor ge Arman do Fé lix, e con vi da -
da a Di re to ra Ge ral da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên -
cia, Ma ri sa Dell’isolla Di niz, para pres ta rem es cla re ci -
men tos so bre o De cre to nº 4.693, de 2003, que cri ou
49 car gos pri va ti vos de mi li ta res na es tru tu ra da
ABIN, bem como a res pe i to do fun ci o na men to da
mes ma, em ses são se cre ta da Co mis são Mis ta de
Fis ca li za ção da Ati vi da de de Inte li gên cia do Con gres -
so Na ci o nal, que exer ce o con tro le ex ter no da ABIN.

Jus ti fi ca ção

Na con di ção de re la tor da Me di da Pro vi só ria nº
103/03, que dis põe so bre a es tru tu ra da Pre si dên cia
da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, tive a opor tu ni da de
de co nhe cer me lhor o fun ci o na men to da es tru tu ra do
Po der Exe cu ti vo.

Ao ana li sar de ta lha da men te a Me di da Pro vi só ria
e o De cre to ci ta do aci ma, cons ta tei que es ta vam sen do 
cri a dos no vos car gos pri va ti vos de mi li ta res na ABIN.
Des sa for ma, pro cu rei ori en ta ção da li de ran ça do Go -
ver no no Se na do para es cla re cer o fato e para pro cu -
rar mos uma so lu ção ne go ci a da para o pro ble ma.

Con for me men ci o na do no re la tó rio que apre -
sen tei à re fe ri da MP fi cou acer ta do que con vo ca ría -
mos o mi nis tro-che fe do ga bi ne te de Se gu ran ça Insti -
tu ci o nal para pres tar es cla re ci men tos jun to à Co mis -
são do Con gres so Na ci o nal que exer ce o con tro le ex -
ter no da ABIN.
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Des sa for ma apre sen to este re que ri men to à
Mesa para ofi ci a li zar mos que foi com bi na do por oca -
sião da vo ta ção da Me di da Pro vi só ria nº 103.

Sala das Ses sões – Se na dor Ante ro Paes Bar -
ros.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, o Sr. Ro me ro Jucá, de i xa a ca de -
i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – A
Mesa aguar da o re que ri men to de V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Eu rí pe des Ca -
mar go. (Pa u sa.)

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá e Sér gio Zam -

bi a si en vi a ram dis cur sos à Mesa, para se rem pu bli ca -
dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Sras e Srs. Se na do res, que ro re gis trar, des ta
tri bu na, as ati vi da des da Asso ci a ção dos La bo ra tó ri -
os Far ma cêu ti cos Na ci o na is – ALANAC, à fren te o Dr.
Jo si mar Hen ri que da Sil va, que, há 20 anos, atua em
prol da in dús tria far ma cêu ti ca na ci o nal, na luta di u tur -
na para do tar o em pre sa ri a do de ins tru men tos que
pos si bi li tem alto grau de com pe ti ti vi da de, em mer ca -
do tão com ple xo.

Assim, uma das pre o cu pa ções prin ci pa is da
Alanac é o pa ten te a men to do se tor, que to mou gran -
de im pul so, a par tir de 1996, com o ad ven to da Lei nº
9279 (Lei da Pro pri e da de Indus tri al), que pa ten te ia
me di ca men tos no país, o que não era pos sí vel, até
en tão.

A ci ta da lei for çou a ade qua ção dos em pre sá ri -
os a se ajus ta rem à nova re a li da de, re fle ti da no sur gi -
men to da po lí ti ca dos ge né ri cos.

Ape sar de to das as in cer te zas do ano de 2003,
a Alanac tem mu i to a co me mo rar.

Atu an do em vá ri as fren tes, pode-se des ta car,
den tre ou tras, as se guin tes ações:

1 – acor do com o go ver no para man ter os pre -
ços de me di ca men tos inal te ra dos até 28 de fe ve re i ro
úl ti mo;

2 – acor do ope ra ci o nal com o es cri tó rio de des -
pa chos jun to à Anvisa e o INPI;

3 – pa u ta co mum, com ABIFINA e AENDA, para
as ações po lí ti cas go ver na men ta is;

4 – cri a ção de Asses so ria Par la men tar, para
acom pa nha men to dos pro je tos de lei (cer ca de 120),

em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, de in te res se
do se tor; e

5 – re u niões de tra ba lho, den tre as qua is se des -
ta cam as re a li za das com o Con se lho-Di re tor da
Febrafarma, com a Alanac,  a Anvisa, a Abifina, a
Aenda e a CNI, to das de in te res se da in dús tria far ma -
cêu ti ca, bem como vi si tas ao Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca, ao Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or, ao Mi nis tro da Sa ú de e ao Con -
gres so Na ci o nal.

Por tan to, Sras e Srs. Se na do res, é com imen sa
sa tis fa ção que uso da pa la vra para elo gi ar a atu a ção
des sa pro fí cua as so ci a ção ge nu i na men te bra si le i ra e
to tal men te de vo ta da ao de sen vol vi men to e à mo der -
ni za ção dos la bo ra tó ri os far ma cêu ti cos na ci o na is, im -
por tan te se tor de di ca do à sa ú de pú bli ca e à li ber ta -
ção de fi ni ti va do Bra sil da de pen dên cia tec no ló gi ca e
eco nô mi ca dos gi gan tes in ter na ci o na is.

Pa ra béns, pois, à Alanac, pelo ex ce len te tra ba -
lho a fa vor do nos so país.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, nos ter mos de
pro ce den te re i vin di ca ção do Se cre tá rio San dro Ma -
no el Mar con des Li nha res, da Indús tria, Co mér cio e
Tu ris mo de No no ai, e tam bém Te sou re i ro do Par ti do
Tra ba lhis ta Bra si le i ro (PTB), gos ta ría mos de ex por ao 
Ple ná rio os pro ble mas por que pas sa a re gião nor te
do Esta do do Rio Gran de do Sul, a qual é equi pa rá vel
ao Nor des te do País. Na que la área, o Mu ni cí pio, com
ou tras 30 ci da des, apre sen tam re du zi do Índi ce de
De sen vol vi men to Hu ma no (IDH), con for me pes qui sa
da Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU). 

Cri a da em 30 de ja ne i ro de 1959, por for ça da
Lei 3.695, a ci da de con ta com uma área to tal de 459
qui lô me tros qua dra dos e com uma po pu la ção que se
apro xi ma de 13 mil de ha bi tan tes, se gun do o Cen so
de 2000/2001. A ci da de está a uma al ti tu de su pe ri or a 
500 me tros do ní vel do mar e dis ta 412 qui lô me tros da 
ca pi tal.

No Mu ni cí pio, há ca rên cia de in fra-es tru tu ra; cri -
an ças es tão fora da es co la e há adul tos anal fa be tos.
Re gis tram-se, tam bém, a ca rên cia de equi pa men tos
es co la res e de qua dras de es por te; fal tam pro gra mas
de ca pa ci ta ção e de atu a li za ção pe da gó gi ca de pro -
fes so res; ine xis tem uma es co la téc ni ca agrí co la as -
sim como um pla no de tu ris mo.

Isso ocor re, in fe liz men te, a des pe i to de No no ai,
com uma pro du ção pri má ria di ver si fi ca da e or ga ni za -
da men te co mer ci a li za da, agre gar va lor aos seus pro -
du tos me di an te agro in dus tri a li za ção. No no ai é re co -
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nhe ci da tu ris ti ca men te no Bra sil e no ex te ri or pe los
va lo res his tó ri cos, cul tu ra is e pe las ri que zas am bi en -
ta is, além de pre ser var a con di ção de pólo re gi o nal
em sa ú de e em edu ca ção in te gral, pro pul so ra do for -
ta le ci men to do ca pi tal hu ma no e so ci al.

Con se qüen te men te, um pla no de de sen vol vi -
men to de No no ai com pre en de ria a ob ser vân cia de
suas vo ca ções, a par tir das qua is se ri am de fi ni dos
ob je ti vos pri o ri tá ri os. Entre as vo ca ções, ali nham-se a 
pro du ção agrí co la di ver si fi ca da, a agro in dus tri al e a
de grãos; a pro du ção de ar te sa na to; a in dus tri a li za -
ção de mó ve is e con fec ções; o tu ris mo re cep ti vo ru -
ral, eco ló gi co e re li gi o so; o co mér cio va re jis ta es pe ci -
a li za do e a pres ta ção de ser vi ços, prin ci pal men te nas 
áre as de sa ú de e de edu ca ção.

Entre os ob je ti vos po de mos apon tar o agro ne -
gó cio, com pre en den do a pro du ção pri má ria e a agro -
in dús tria, com as fi na li da des de or ga ni zar e for ta le cer
a agri cul tu ra fa mi li ar e au men tar a ren da do pro du tor;
a con clu são e o for ta le ci men to das uni da des agro in -
dus tri a is ins ta la das; e a ca pa ci ta ção de ges to res e
ope ra do res das agro in dús tri as.

Igual men te de ve ria ha ver o de sen vol vi men to do
tu ris mo ru ral, re li gi o so e eco ló gi co, ten do como ob je ti -
vos a me lho ra da in fra-es tru tu ra ur ba na e das con di -
ções de aces so às atra ções na tu ra is; a or ga ni za ção e
o for ta le ci men to dos ser vi ços de re cep ção ao tu ris ta;
a pro mo ção da in te gra ção de atra ti vos re li gi o sos, cul -
tu ra is, ar tís ti cos e de la zer para in cre men tar o flu xo
tu rís ti co; a trans for ma ção da ri que za cul tu ral em pro -
du tos tu rís ti cos atra ti vos; e a in te gra ção do co mér cio
va re jis ta no es for ço de atra ir e ob ter a per ma nên cia
do tu ris ta no Mu ni cí pio.

Qu an to aos ser vi ços de edu ca ção e de sa ú de, é
pre ci so me lho rar a qua li da de do aten di men to do pro -
du tor ru ral e de sua fa mí lia; qua li fi car e am pli ar os ser -
vi ço pres ta dos pe los hos pi ta is da ci da de; e di ver si fi -
car e qua li fi car as ins ti tu i ções de ser vi ços na que las
áre as.

No que se re fe re à in fra-es tru tu ra e ao meio am -
bi en te, as con di ções do meio ru ral de vem ser me lho -
ra das, as sim como a qua li da de dos es pa ços pú bli cos
e de ser vi ços es sen ci a is bá si cos re la ci o na dos ao fun -
ci o na men to da ci da de. Além dis so, é im por tan te es ta -
be le cer a in fra-es tru tu ra in dis pen sá vel à ex pan são
das ati vi da des eco nô mi cas, cul tu ra is e so ci a is.

Por der ra de i ro, de ve mos con sig nar que o Mu ni -
cí pio cum priu to das as exi gên ci as, en vi an do para
Bra sí lia 25 pro je tos, em ou tu bro do ano pas sa do, com 
a in ten ção de cres ci men to, pro mo veu o re gis tro da
Asso ci a ção do Fó rum de DLIS Ami gos de No no ai e

re que reu a con ces são do seu tí tu lo de Orga ni za ção
da So ci e da de Ci vil de Inte res se Pú bli co (OSCIP), de
con for mi da de com a Lei 9.790, de 1999.

A Asso ci a ção, cons ti tu í da em 10 de mar ço do
cor ren te ano, in ten ta pro mo ver o de sen vol vi men to
sus ten tá vel, apo i an do as ati vi da des, pro je tos e ini ci a -
ti vas do Fó rum de De sen vol vi men to Lo cal Inte gra do e 
Sus ten tá vel de No no ai. Por isso, exer ce rá atu a ção di -
re ta na exe cu ção de pro je tos, pro gra mas e pla nos de
ação, pro ven do re cur sos fí si cos, hu ma nos e fi nan ce i -
ros de apo io a es sas ati vi da des.

Em tais cir cuns tân ci as, a nos sa bre ve in ter ven -
ção é no sen ti do de que o Go ver no Fe de ral pro mo va a 
in clu são de No no ai, e das de ma is ci da des que for -
mam o nú cleo men ci o na do, no Pro gra ma de De sen -
vol vi men to Lo cal Inte gra do e Sus ten tá vel (DLIS), a
car go das ad mi nis tra ções Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci -
pal, me di an te a in ter ve niên cia da Co mu ni da de Ati va e 
So li dá ria. 

O Pro gra ma, deve-se re co nhe cer, é um mar co
no pro ces so de de sen vol vi men to do País, na me di da
em que ad mi te que os pró pri os mu ni cí pi os de ter mi -
nem as suas ca rên ci as, para in te grar, com ma i or pos -
si bi li da de de êxi to, o pro ces so de de sen vol vi men to
so ci o e co nô mi co.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –

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 11 ho ras e 26 
mi nu tos.)

PARECER Nº 16, DE 2003

Da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO,
so bre o Avi so nº 082, de 2002-CN, do Tri -
bu nal de Con tas da União, que “Enca mi -
nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da De -
ci são nº 828, de 2002, TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos re la tó rio e
voto que a fun da men tam, re fe ren tes ao
le van ta men to de au di to ria re a li za do pela
Se cex Pi a uí, em cum pri men to ao Pla no
Espe ci al de Au di to ria em Obras re fe ren -
tes à im plan ta ção do Pe rí me tro de Irri ga -
ção Ta bu le i ros Li to râ ne os no Esta do do
Pi a uí (TC nº 004.075/2002-6)”.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
Ane xo: Avi sos nº 50 e 51 (6.523/01 e 6.532/01)
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Ata da 63ª Sessão Não De li be ra ti va, 
em 26 de maio de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, da Sra. Serys Slhes sa ren ko, 
e dos Srs. Ro dop ho Tou ri nho e Eu rí pe des Ca mar go

(Ini cia-se a Ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – 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 Mão
San ta, 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 107, DE 2003
(Nº 215/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
So li ci to a Vos sas Exce lên ci as, de con for mi da de

com a Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, a re ti ra da de tra mi ta -
ção da in di ca ção do Se nhor To mas Ma u rí cio Gug ge -
nhe im, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re -
la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Ga bão,
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú -
bli ca de São Tomé e Prín ci pe, en vi a da ao Se na do Fe -
de ral com a Men sa gem nº 1.209, de 2002.

Bra sí lia, 26 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

EM Nº 124/DP/ARC/G – MRE/APES

Bra sí lia, 2 de maio de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 52, in ci so IV, da Cons ti tu i -

ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la men -
to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De -
cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 42,
§ 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro 
de 2001, so li ci to de Vos sa Exce lên cia o can ce la men -

to, no in te res se da Admi nis tra ção, da Men sa gem de
in di ca ção do Se nhor To mas Ma u rí cio Gug ge nhe im,
Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma -
ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Ga bão,
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de São Tomé e Prín ci pe.

Res pe i to sa men te, – Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma -
rães Neto.

Avi so nº 492 – Su par/C. Ci vil.

Bra sí lia, 26 de maio de 2003.

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to:Re ti ra da.

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
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 so li ci ta a re ti ra da de tra mi ta ção da in di ca ção do
Se nhor Tomas Maurício Guggenheim, Mi nis tro de Se -
gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Ga bão, exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil o jun to à Re pú bli ca de São
Tomé e Prín ci pe, en vi a da ao Se na do Fe de ral com a
Men sa gem nº  1.209, de 2002.

Aten ci o sa men te, José Dir ceu de Oli ve i ra e Sil -
va, Mi nis tro de Esta do-Che fe da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Nº 335/2003, de 15 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 81, de
2003, do Se na dor João Ca pi be ri be.  
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As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

OFÍCIOS
DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº 59/2003, de 20 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 15, de
2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio.  Ao Arqui vo.

Nº 60/2003, de 20 do cor ren te, co mu ni can do
que as in for ma ções so li ci ta das atra vés do Re que ri -
men to nº 310, de 2003, da Se na do ra Ana Jú lia Ca re -
pa, de vem ser en ca mi nha dos à Fun da ção Pal ma res,
ór gão su bor di na do ao Mi nis té rio da Cul tu ra.  

As in for ma ções e a co mu ni ca ção fo -
ram en ca mi nha das, em có pia, aos Re que -
ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo 

OFÍCIOS
DO  PRIMEITO-SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 438/2003, de 21 do cor ren te, en ca mi nhan do
ao Se na do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 16, de 1995 (nº 434/95, na que la Casa),
que al te ra dis po si ti vo da Lei nº 6.015, de 31 de de -
zem bro de 1973 – Lei de Re gis tros Pú bli cos – para
tor nar obri ga tó ria a men ção da cor no as sen to de
nas ci men to e dá ou tras pro vi dên ci as.  

O Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 16, de 1995, vai à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

É o se guin te o subs ti tu ti vo en ca mi nha do

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO

 Nº 16, DE1995
(Nº 434/95, Na que la Casa)

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 6.015, de 
31 de de zem bro de 1973 – Lei de Re gis -
tros Pú bli cos – para tor nar obri ga tó ria a
men ção da cor no as sen to de nas ci men -
to e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O item 2º do art. 54 da Lei nº 6.015, de 31

de de zem bro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 54 .................................................
2º o sexo e a cor do re gis tran do;
......................................................”NR)

Art. 2º A cor da pes soa de ve rá cons tar nas fi -
chas de re gis tro es co lar, nos pron tuá ri os dos hos pi -
ta is, pos tos de aten di men to e es ta be le ci men tos mé -
di cos.

Art. 3º Os ins ti tu tos mé di co-le ga is de ve rão fa zer
cons tar nos seus re gis tros a cor da ví ti ma pe ri ci a da.

Art. 4º Os re gis tros po li ci a is de ve rão in for mar a cor
das pes so as en vol vi das em qua is quer pro ce di men tos.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
sua pu bli ca ção.

PROJETO APROVADO PELO SENADO FEDERAL 
E ENCAMINHADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tor na obri ga tó ria a men ção do que -
si to “cor” em do cu men tos e pro ce di men -
tos que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É obri ga tó ria a men ção do que si to “cor”

nos re gis tros das ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das.
Pa rá gra fo úni co. Para o fim do dis pos to nes te ar -

ti go, en ten dem-se como ins ti tu i ções os hos pi ta is, os
es ta be le ci men tos mé di cos e es co la res, os ins ti tu tos
de me di ci na le gal, as de le ga ci as de po lí cia.

Art. 2º O não cum pri men to do dis pos to nes ta lei
su je i ta rá ao in fra tor a mul ta de 100 mil Ufir, que será
des ti na da ao Mi nis té rio da Edu ca ção e Des por to para 
apli ca ção em pro gra mas edu ca ti vos.

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.
Se na do Fe de ral, 4 de maio de 1995. – Se na dor

José Sar ney, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 54. O as sen to do nas ci men to de ve rá con ter:

....................................................................................
2º) o sexo do re gis tran do; (Re da ção dada pela

Lei nº 6.216, de 30-6-75)
....................................................................................

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

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 449/2003, de 22 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por pre ju di ci a li da de, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 158, de 2001 (nº 5.620/2001, na que la
Casa), que dis põe so bre a ins cri ção de no mes no Li -
vro dos He róis da Pá tria.

Nº 450/2003, de 22 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por re je i ção, do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 255, de 1995 (nº 3.209/97, na que la Casa),
que al te ra o art. 1.216 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -
ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, o art. 8º, in ci so 
IV, e o art. 22, ca put, da Lei nº 6.830, de 22 de se tem -
bro de 1980; bem como o art. 206, § 2º, do De cre to-lei
nº 7.661, de 21 de ju nho de 1945.

Nº 451/2003, de 22 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por re je i ção, do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 19, de 2002 (nº 7.193/2002, na que la Casa),
que al te ra a Lei n° 5.917, de 10 de se tem bro de 1973,
que apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção, de modo a in -
clu ir, na Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te ma
Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que es pe ci fi ca, sob a
de sig na ção de BR-440.

Nº 452/2003, de 22 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por in cons ti tu ci o na li da de, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 105, de 1995 (nº 1.793/96, na -
que la Casa), que au to ri za o exa me do mo vi men to das 
con tas ban cá ri as de ser vi do res pú bli cos e pes so as
que con tra ta rem com a Admi nis tra ção Pú bli ca. 

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV
 Nº 290, DE 2003

(Nº 1.999/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti ca bal,
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 815, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za 
a Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria 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 bal, 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 155, 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 810, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Co mu ni ca ção
de Go ver na dor Va la da res, na ci da de de Go ver na dor
Va la da res – MG;

2 – Por ta ria nº 811, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral e Ci en tí fi ca Jo se li ne Pe re i ra de
Oli ve i ra, na ci da de de Bom Je sus – GO;

3 – Por ta ria nº 813, de 21 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca pi va ri
de Ba i xo, na ci da de de Ca pi va ri de Ba i xo – SC;1 

4 – Por ta ria nº 815, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, na ci da de de Ja bo ti ca bal – SP;

5 – Por ta ria nº 817, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são do Ba ir ro da
Co hab “C”, na ci da de de Gra va taí – RS;

6 – Por ta ria nº 819, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Ara po rã –
ACEAR, na ci da de de Ara po rã – MG;

7 – Por ta ria nº 821, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Som -
brio, na ci da de de Som brio – SC; e

8 – Por ta ria nº 822, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va de Ra di o di fu são 
Tro pi cá lia – ACERT, na ci da de de São Gon ça lo do
Pará – MG.

Bra sí lia, 11 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 87 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 Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, na ci da de de Ja bo ti ca bal, 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.
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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 Admi nis tra ti vo
nº 53830.001246/99, 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 815 DE 21 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 53830.001246/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, com sede na Ave ni da Ge -
ne ral Osó rio nº 218, Cen tro, na ci da de de Ja bo ti ca bal, 
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 21°15’30”S e lon gi tu de em
48°19’04”W, uti li zan do a fre qüên cia de 107,9MHz.

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.

RELATÓRIO Nº 468/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001.246/99 de 19
de agos to 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.

Inte res sa do: Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de de Ja bo ti ca bal-SP.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, ins cri to no CGC sob o nº
02.877.873/0001-02, no Esta do de São Pa u lo, com
sede na Av. Ge ne ral Osó rio, 218, Cen tro, Ci da de de
Ja bo ti ca bal, 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 10 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 
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
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
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Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, 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 272, 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. Ge ne ral Osó rio, 218,
Cen tro, Ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo,
de co or de na das ge o grá fi cas em 21°15’03”S de la ti tu -
de e 48°19’12”W de lon gi tu de, con so an te os da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 27-3-2000, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de 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 95, 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, que fo ram ace i tas e
ana li sa das por en ge 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 I, II,
III, IV, V, VI e VIII da Nor ma nº 2/98. Di an te da re gu la -
ri da de téc ni co-ju rí di co dos pro ces sos re fe ren tes as
in te res sa das na lo ca li da de e em ob ser vân cia ao dis -
pos to no su bi tem 6.10.1 da Nor ma 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 ta do no su bi tem 6.10.2 da Nor ma nº 2/98, 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 en ti 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. 100, 247, 273 e 287).

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. 290, 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 299 e 300.

15. É o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Fi lan tró pí ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria

– qua dro di re ti vo
Dir. Exe cu ti vo: Gus ta vo Tez zei Scan de lai
Dir.Admi nis tra ti va: Re gi a ne Esmé ria Alves Ele u té rio
Dir. Co mer ci al: Po li a na Bar bo sa Ta li ber ti

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Av. Ge ne ral Osó rio, 218, Cen tro, Ci da de de Ja bo ti -
ca bal, Esta do de São Pa u lo

– co or de na das ge o grá fi cas

21°15’30”S de la ti tu de e 48°19’04”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. 290, e “Ro te i ro de Aná li -
se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls. 299 e 300, 
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 Fi lan tró -
pi ca de Ra di o di fu são 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 53.830.001.246/99, de
19 de agos to de 1.999.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, 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, 10 de zem bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 291, DE 2003 

(nº 2.003/2002, 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 Alto do Ari can ga – ES a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ibi ra çu, 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 99, de 29 de Ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga – ES 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 Ibi ra çu, 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.

MENSAGEM Nº 206, 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 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 
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 90, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Assis tên cia So ci al – Casa da Ben ção,
na ci da de de Ta gua tin ga – DF;

2 – Por ta ria nº 91, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la do 
Mar, na ci da de de Ta man da ré – PE;

3 – Por ta ria nº 92, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
ASCOM, Assis tên cia So ci al Co mu ni tá ria, na ci da de
de Ipa ba – MG;

4 – Por ta ria nº 93, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Frei Odo ri co Vir ga, 
na ci da de de Fron te i ra – MG;

5 – Por ta ria nº 94, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati, na ci da de
de Iati – PE;

6 – Por ta ria Nº 95 de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá – AFRAQ, na ci da -
de de Qu i xa dá – CE;

7 – Por ta ria nº 96, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Ami gos da Zona Nor te, na ci da de de
Na tal – RN;
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8 – Por ta ria nº 97, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro, na ci da de
de Ervá lia – MG;

9 – Por ta ria nº 98, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi ci en te Te i xe i ren se, na ci da de de
Te i xe i ras – MG; e

10 – Por ta ria nº 99, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga – ES, na ci da de
de Ibi ra çu – ES.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

Bra sí lia, 7 de fe ve re 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 Cul tu ral Alto do Ari can ga
– ES; na ci da de de Ibi ra çu Esta do do Espí ri to San to
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 53000.002534/012 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  99 DE 29 DE JANEIRO

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 53000.002534/01, re sol ve:

Art. 1º  Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Alto do
Ari can ga – ES, com sede na Rua Arge mi ro Gra is, Nº
15, Ba ir ro Eli as Bra ga do, na ci da de de Ibe ras, Esta do
do Espí ri to San to, 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 19°49’19’S e lon gi tu de em
4°21’55”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 17/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.000.002.534/01, de
18-7-2001

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 Cul tu ral Alto do Ari can ga,
lo ca li da de de Ibi ra çu, Esta do do Espí ri to San to.

I – Intro du ção 

1. Asso ci a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga ins cri to no
CNPJ so bre  no CGC sob  nú me ro 04.532.463/0001-55,
no Esta do de Espí ri to San to, com sede na rua Arge mi ro
Gratz, 15, Eli as Bra gat to, Ci da de de Ibi ra çu, ES, 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 de maio de 
2001, 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 
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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 3-03-1998 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 I), 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: 

– 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 272, 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
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 Arge mi ro Gratz, 15, Eli as
Bra gat to, Ci da de de Ibi ra çu, Esta do do Espí ri to San to, 
de co or de na das ge o grá fi cas em 19º 49’ 19”S de la ti -
tu de e 40º 21’ 55”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 14, 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 da
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre  co o or de na das ge o grá -
fi cas 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 dos su bi tem 6,7, I, II, III, IV, V, 
VI e VIII, e pos te ri or men te do su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 17 e 44).

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. 46, 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.

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 -
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ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em seu
item 6.11, fo lhas 88 e 89.

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.

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

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Cláu dio Fran cis co Gou ve ia
Vice-Pre si den te: Wil son Bra ga Cor rêa
Se cre tá rio: Ana ir Gon çal ves Cor de i ro
Te sou re i ro: Ge ral do Fer nan des dos San tos
Se cre tá rio: Ana ir Gon çal ves Cor de i ro
Te sou re i ro: Ge ral do Fer nan des dos San tos
Dir. de Pa tri mô nio: Jo ver ci a na Fer re i ra 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 Arge mi ro Gratz, 15, Eli as Bra gat to, Ci da de de
Ibi ra çu, Esta do do Espí ri to San to.

– co or de na das ge o grá fi cas
19° 49’ 19” S de la ti tu de e 40° 21’ 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. 46, e no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 88 e 89, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

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 Alto do
Ari can ga, 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 53.000.002.534/01, de 18 de ju lho de 2001.

Bra sí lia, 14 de ja ne i ro de 2002. – Éri ca Alves
Dias, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca; Adri a na Re sen -
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,15 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do. Á 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, 15 de Ja ne i ro de 2002. – Anto nio Car -
los Tar del 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. Co or de na dor-Ge ral.

(Á Co mis são de Edu ca ção (de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 292, DE 2003

(nº 2.017/2002, 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 rio Vale do
Ti ba gi a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são  
co mu ni tá ria na ci da de de Te lê ma co Bor -
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 145, de 26 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba gi
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
Te lê ma co Bor 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.

MENSAGEM Nº 624, 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 ex po 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 na 58, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
ARCC, Asso ci a ção Re me di en se Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção, na ci da de de Se nho ra dos Re mé di os – MG;

2 – Por ta ria nº 88, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ia pu en se de Ra di o di fu são,
na ci da de de Iapu – MG;

3 – Por ta ria nº 91, de 22 de fe ve re i ro de 200l –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra,
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Rá dio Co mu ni tá ria Inter la gos, na ci da de de Cam po
de Meio – MG; 

4 – Por ta ria nº 93, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ser ra das Ga lés, na ci da de de
Pa ra í ma – GO;

5 – Por ta ria nº 139, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral e Ami gos de Ta -
qua ra nas, as ci da de de Ta qua ra na – AL;

6 – Por ta ria nº 140, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu rall Co mu ni tá ria União de São Ti a go 
(ACCU), na ci da de de São Ti a go – MG;

7 – Por ta ria nº 141, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Fru tal,
na ci da de de Fru tal – MG;

8 – 142, de 26 de mar ço de 2001 – Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do Mu ni cí pio de Upa -
ne ma – RN, na ci da de de Upa ne ma – RN;

9 – Por ta ria nº 143, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria de Aju ri ca -
ba/RS, na ci da de de Aju ri ca ba – RS;

10 – Por ta ria nº 144, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Ver de Vida, na ci da de de Can doí – PR;

11 – Por ta ria nº 145, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba gi,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba – PR;

12 – Por ta ria nº 146, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu rall Co mu ni tá ria Ja cu tin guen se de Ra -
di o di fu são (ACCOJAR), na ci da de de Ja cu tin ga – MG;

13 – Por ta ria nº147, de 26 de mar ço de 200l –
Asso ci a ção Pró-Sa ú de de Fe i jó/AC, na ci da de de Fe i -
jó – AC;

14 – Por ta ria nº 198, de 18 de abril de 200l –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca do ra de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria, na ci da de de Gu a pi a çú – P; e

15 – Por ta ria nº 205, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al de Tupi Pa u lis ta, na ci da de de Tupi Pa u lis ta – SP.

Bra sí lia, 22 de ju nho de 2001. – Mar co Ma ci el.

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 rio Vale do Ti ba gi, com sede na ci da de de
Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná, 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 Admi nis tra ti vo
nº 53740.001250/98, 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 145, DE 26 DE MARÇO 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 53740.001250/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção e Mo vi men to Co -
mu ni tá rio Vale do Ti ba gi, com sede na Ave ni da
Edmun do Mer cer Jú ni or, nº 275, Cen tro, na ci da de
Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná, 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 24º19’50”S e lon gi tu de em
50º37’25”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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RELATÓRIO Nº 82/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740001250/98, 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.

Inte res sa do: Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio
Vale do Ti ba gi – AMCVT, lo ca li da de de Te lê ma co Bor -
ba, Esta do do Pa ra ná.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale
do Ti ba gi – AMCVT, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob 
o nú me ro 01.753.962-0001-10, no Esta do do Pa ra ná,
com sede na Av. Edmun do Mer cer Ju ni or 275 – Cen -
tro, ci da de de Te lê ma co Bor 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 8 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.

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 nº 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 6-8-998.

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 de nº 5 à 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 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av Edmun do Mer cer Ju ni or
275 – Cen tro, na ci da de de Te lê ma co Bor ba, Esta do
do Pa ra ná, de co or de na das ge o grá fi cas em
24º19’27”S de la ti tu de e 50º37’11”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 96, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Ocor re que, pos te ri or -
men te, a re que ren te al te rou sen si vel men te o en de re -
ço e as co or de na das do sis te ma ir ra di an te, ten do sido 
as mes mas ace i tas e con si de ra das, vis to não afe ta -
rem a aná li se ini ci al.
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11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -

ção de do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci so 
II da Nor ma 02/98 e en ca mi nha men to do Pro je to Téc -
ni co, (fls. 126 à 144).

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 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 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 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 e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba gi 
– AMCVT

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ari o val do Vi e i ra da Rosa
Vice-pre si den te: Luiz Alber to D. da Cu nha

1º Se cre tá rio: Már cio Luiz Pa zi nat to
2º Se cre tá rio: Leni Me i re les da Rosa
1º Te sou re i ro: Mi sa el Oli ve i ra Pe dro zo
2º Te sou re i ro: Car mem Sil va C. Pa zi nat to

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Wen ces lau Braz 36 – Cen tro, ci da de de Te lê ma -
co Bor ba, Esta do do Pa ra ná;

– co or de na das ge o grá fi cas
24º19’50” de la ti tu de e 50º37’25” 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. 145 e 146, bem como
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 136 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 Vale do Ti ba gi – AMCVT, 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
53740001250/98, de 14 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 15 de fe ve re 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, 16 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 293, DE 2003 

(Nº 2.045/2002, 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 de Co lo ra do a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Co lo ra do, 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 380, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za a
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Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Co lo ra do 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 lo ra do, 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.

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 do 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 do de zem bro do 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 da 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 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, 26 da de zem bro de 2001.

MC nº 449 EM

Bra sí lia, 16 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 en ti da de de no mi na da, Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Co lo ra do, com sede na
ci da de de Co lo ra do, Esta do do Pa ra ná, 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 tam que as en ti da des tra ba lham 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 ca ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso cm es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.001499/98, 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.
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PORTARIA Nº 380, DE 11 DE JULHO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de sua 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 53740.001499/93, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Co lo ra do, com sede na
Rua Ba hia, nº 700, Cen tro, na ci da de de Co lo ra do,
Esta do do Pa ra ná, 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 1999, 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 22º50’29”S e lon gi tu de em
51º58’35”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 Essa 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 163/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740001499/98, de
18-11-98.

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 Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra de Co lo ra do, lo ca li da de Co lo ra do,
Esta do do Pa ra ná.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e 
Cul tu ra de Co lo ra do, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ
sob o nú me ro 02.816.226/0001-90, no Esta do do Pa -
ra ná, com sede na Rua Ba hia nº 700 – Cen tro , ci da de 
de Co lo ra do – 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 10 de no vem 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 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 -
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ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 3 à 272, 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 Ba hia nº 700 – Cen tro,
na ci da de de Co lo ra do, Esta do do Pa ra ná, de co or de -
na das ge o grá fi cas em 22º50’29”S de la ti tu de e
51º58’35”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 219, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -

ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci so 
II da Nor ma 2/98 e en ca mi nha men to do Pro je to Téc -
ni co (fls. 224 à 272).

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 250, 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 264 e 265.

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
de Co lo ra do

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Dir ceu Ve gi ni
Vice-pre si den te: José Ro mil do Ba ga te li
Se cre tá ria: Eli za beth B. K. To nin
2º Se cre tá rio: Pe dro Ver sa li
Te sou re i ro: Pa u lo Ade mir Za nar di
2ª Te sou re i ra: Clo nil de Bor ri Ma ri us so
Dir. de Pa tri mô nio: Anto nio Lan za
2º Dir. de Pa tri mô nio: Vera Lú cia Ro cha de Alme i da
Lima

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Ba hia nº 700 – Cen tro, ci da de de Co lo ra do,
Esta do do Pa ra ná

– co or de na das ge o grá fi cas
22°50’29” de la ti tu de e 51°58’35” 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.  nº 264 e 265, bem
como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 250
e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu -
ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Co lo ra do, no
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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
53740001499/98, de 18 de no vem bro de 1998.

Bra sí lia, 30 de abril 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, 10 de maio 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 – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 294, DE 2003

(Nº 2.058/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Lar Co mu ni tá 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
Po ções, 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 661, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Lar Co mu ni tá 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 Po ções, 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.

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 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 ex po 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 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 l4 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 de Mo ra es-RJ;

4 – Por ta ria nº 666, de l4 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 ro,
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 l4 de no vem bro de 2001 – 
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ilha Com pri da,
na ci da de de Ilha Com pri da-SP;

8 – Por ta ria nº 682, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso vi a ção Co mu ni tá ria Pró Ci da da nia e Cul tu ra de 
Pa ra cu ru – ACOMCULT, na ci da de de Pa ra cu ru-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; e

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.

MC nº 788 EM

Bra sí lia, 12 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 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 Lar Co mu ni tá rio, na ci da -
de de Po ções, Esta do da Ba hia, 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.
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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 tam que as en ti da des tra ba lham 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 53640.001175/98, 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 661 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, 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 53640.001175/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Lar Co mu ni tá rio,
com sede na Rita Ber nar des Fa gun des, nº 98, Ba ir ro
San ta Rita, na ci da de de Po ções, Esta do da Ba hia, 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 14°31’47”S e lon gi tu de em
40°21’55”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 350/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.640.001.175/98 de
31.08.1998.

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 Lar Co mu ni tá rio, lo ca li da de
de Po ções, Esta do da Ba hia.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Lar Co mu ni tá rio, ins cri ta no
CNPJ sob o nú me ro 16.232.571/0001-91, Esta do da
Ba hia, com sede na Rua Ber nar do Fa gun des, nº 98,
Ba ir ro San ta Rita, Ci da de de Po ções, 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 13-8-1998, 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 
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
03 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

·atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 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 -
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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 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 07 a 311 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 gí da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Pra ça Mon se nhor Ho no ra to, s/nº,
Cen tro, Ci da de de Po ções, Esta do da Ba hia, de co or -
de na das ge o grá fi cas em 14°31’47”S de la ti tu de e
40°21’55”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 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 gráfl 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 248 e 249, 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 dih gên ci as para apre sen ta ção

da do cu men ta ção elen ca da no su bí tem 6.7 in ci so II
da Nor ma 02/98, al te ra ções es ta tu tá ri as, có pia do
CNPJ 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) da Nor ma 02/98 (fls. 252 a 311).

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. 281, 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 tü dío;
– 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 299 e 300.

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 Lar Co mu ni tá rio

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma ri le ne Mo re i ra Andra de
Vice-Pre si den te: Edu ar do da Sil va Bor ba
1º Se cre tá rio: Ro ber to Re nan de Ma ce do
1ª Te sou re i ra: Leda de Sena Vi ery
2º Te sou re i ro: Ro ber to F. Amo rim
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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
Pra ça Mon se nhor Ho no ra to, s/nº, Cen tro, Ci da de de
Po ções, Esta do da Ba hia;

– co or de na das ge o grá fi cas
14°31’47”S de la ti tu de e 40º21’55”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”, fl. 281 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RadCOM”, fls.
299 e 300, 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 Lar Co -
mu ni tá 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 53.640.001.175/98, de 31-8-1998.

Bra sí lia,5 de ou tu bro de 2001
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 15 de ou tu bro de 2001. – Hamilton De

Magalhães Mesquita, 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, 16 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.

(À Co mis são de Edu ca ção De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 295, DE 2003

(Nº 2.059/2002, 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 Co mu ni ca ção de Pi nhe i -
ros 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 nhe i ros, 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 a Por -

ta ria nº 667, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za 
a Asso ci a ção Uni dos para Co mu ni ca ção de Pi nhe i ros 
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pi nhe i ros, Esta do do Espí ri to San to.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MEN SA GEM 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 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 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 de 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 ro,
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 ral de Ilha Com pri -
da, na ci da de de Ilha Com 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 cu ru – ACOMCULT, na ci da de de Pa ra cu ru – 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; e

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 794 EM

Bra sí lia, 12 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 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 Uni dos para Co mu ni ca ção
de Pi nhe i ro, na ci da de de Pi nhe i ros, Esta do do Espí ri to 
San to, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
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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 53660.000721/98, 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, 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 667, 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 53660.000721/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Uni dos para Co -
mu ni ca ção de Pi nhe i ro, com sede na Rua Lou zi val
Car va lho, nº 251, 1º an dar – Cen tro, na ci da de de Pi -
nhe i ros, Esta do do Espí ri to San to, 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 18°22’09”S e lon gi tu de em
40°12’41”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 353/2001–DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.650.000.721/98 de
7-10-1998.

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 Uni dos para Co mu ni ca ção de
Pi nhe i ros (AUCOP), lo ca li da de de Pi nhe i ros, Esta do do
Espí ri to San to.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Uni dos para Co mu ni ca ção de Pi -
nhe i ros (AUCOP), ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.765.616/0001-89, Esta do do Espí ri to San to, com
sede na Rua Lou zi val Car va lho, nº 251, 1º an dar, Cen -
tro, ci da de de Pi nhe i ros, 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 7-10-1998 e, pos te ri or men te, da ta do de
5-4-1999, 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 01, bem como a do cu men ta ção apre -
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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 05 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 La cer da de Agui ar, 1º
an dar, Cen tro, ci da de de Pi nhe i ros, Esta do do Espí ri -
to San to, de co or de na das ge o grá fi cas em 37°11’70”S 
de la ti tu de e 79°63’70”W de lon gi tu de, re ti fi ca das em
18°22’09”S de la ti tu de e 40°12’41”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 lhas 29 a 32 , 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 II,
V e Xl da Nor ma 2/98, es cla re ci men to acer ca de dis -
po si ti vo es ta tu tá rio, có pia do CNPJ 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 2/98 (fls.
33 a 105).

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. 97 e 98, 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 101 e 102.

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
A Asso ci a ção Uni dos para Co mu ni ca ção de Pi nhe i -
ros (AUCOP).

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Arnó bio Pi nhe i ro Sil va
Vice-Pre si den te: Nel ma Sil va Vi di gal
Se cre tá rio: Eus tá quio Oli ve i ra de Je sus
Te sou re i ra: Adri a na Va lé ria M. D. Pi nhe i ro
Dir. Rel. Pú bli cas: José Car los Ja ma ro 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 Lou ri val Car va lho, 251, Cen tro, Ci da de de Pi nhe i -
ros, Esta do do Espí ri to San to;

– co or de na das ge o grá fi cas
18º22’09”S de la ti tu de e 40º12’41”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. 97 e 98 e “Ro te i ro de Aná -
li se de ins ta la ção da Esta ção de RadCOM”, fls. 101 e
102, 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 A Asso ci a ção Uni -
dos para Co mu ni ca ção de Pi nhe i ros (AUCOP), 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
53.660.000.721/98, de 7-10-1998.

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 15 de ou tu bro 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 de ci são ter -
mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 296, DE 2003

(nº 2.072/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção da Uni ver si da de Fe de ral do
Pa ra ná para o De sen vol vi men to da Ciên -
cia, da Tec no lo gia e da Cul tu ra, 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 São
José dos Pi nha is, 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 128, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná para 
o De sen vol vi men to da Ciên cia, da Tec no lo gia e da Cul tu -
ra, 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 São José dos Pi nha is, 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.

MENSAGEM Nº 173, 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, 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 120, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Tres pon ta na de De sen vol vi men to Edu ca ci -
o nal e Só cio-Cul tu ral, na ci da de de Ita ju bá –MG;

2 – Por ta ria nº 121, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, na ci da de de
Bom Des pa cho – MG,

3 – Por ta ria nº 123, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Re gi o nal Inte gra da – FURI, na ci da de de
San ti a go – RS;

4 – Por ta ria nº 125, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Gil van Cos ta, na ci da de de Ca ru a ru – PE;

5 – Por ta ria nº 126, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Tres pon ta na de De sen vol vi men to Edu ca ci -
o nal e Só cio-Cul tu ral, na ci da de de Três Pon tas – MG;
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6 – Por ta ria nº 128, de 5 de fe ve re i ro de 2002
–Fun da ção da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná para
o De sen vol vi men to da Ciên cia, da Tec no lo gia e da
Cul tu ra, na ci da de de São José dos Pi nha is – PR;

7 – Por ta ria nº 131, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção de Apo io ao De sen vol vi men to do Ensi no
Su pe ri or do Nor te de Mi nas – FADENOR, na ci da de
de Mon tes Cla ros – MG;

8 – Por ta ria nº 135, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va Cul tu ral Câ ma ra de Di ri gen tes
Lo jis tas de Belo Ho ri zon te, na ci da de de Belo Ho ri -
zon te – MG; e

9 – Por ta ria nº 136, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de San ta na do Pa ra í -
so, na ci da de de San ta na do Pa ra í so – MG.

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002. – Mar co Ma ci el.

MC 155 EM

Bra sí lia, 25 de fe ve re 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
53000.003989/2001, de in te res se da Fun da ção da
Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná para o De sen vol vi -
men to da Ciên cia, da Tec no lo gia e da Cul tu ra, 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 São José dos Pi nha -
is, Esta do do Pa ra ná.

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.

PORTARIA Nº 128, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2002

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
53000.003989/2001, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção da Uni -
ver si da de Fe de ral do Pa ra ná para o De sen vol vi men to 
da Ciên cia, da Tec no lo gia e da Cul tu ra 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 São José dos Pi nha is, Esta do do Pa ra ná.

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 06/2002

Re fe rên cia Pro ces so nº 53000.003989/01 

Inte res sa da :  Fun da ção da Uni ver si da de Fe de ral do 
Pa ra ná para o De sen vol vi men to da Ciên cia, da Tec -
no lo gia e da Cul tu ra

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 Fundação da Universidade do Federal Paraná 
para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia E
da Cultura, com sede na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná, 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 São José dos Pi nha is, Esta do do
Pa ra ná, me di an te a uti li za ção do ca nal 233 E, pre vis -
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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 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 3.024, em 15 de abril de 2001, na ci da de de Cu ri -
ti ba, Pa ra ná, 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 Su pe rin ten den te, que terá
man da to de dois anos, con for me ar ti go 10, pa rá gra fo
úni co, do Esta tu to da en ti da de, está ocu pa do pelo Sr.
Má rio Por tu gal, ca ben do a ele 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
de Admi nis tra ção e Fi nan ças, ocu pa do pelo Sr. Wal dir 
Antô nio da Sil va e de Di re tor de Pro gra mas, ocu pa do
pelo Sr. Mar cos Luiz de Pa u la Sou za.

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 ríal 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.
80,113 e 114 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, 29 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do

Sam pa io Net to, 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 di fu são.

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002. – 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, 29 de ja ne i ro 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.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to

Bra sí lia, 29 de ja ne 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 – de ci são
ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 297, DE 2003

(nº 2.082/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za per mis -
são à Fun da ção Uni ver 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 Apa re ci -
da de Go iâ nia, 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 250, de 5 de mar ço de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Uni ver 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 Apa re ci da de
Go iâ nia, 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.

MENSAGEM Nº 256, 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 ex po 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 562 de 18 de se tem bro de 2001 –
Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro, na ci da de
de Mo ra da Nova – CE;

2 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Cur ra li nho – PA;

3 – Por ta ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, na ci -
da de de Vir gi nó po lis – MG;

4 – Por ta ria nº 586, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Ca ra zi nho – RS;

5 – Por ta ria nº 587, de 20 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pas so Fun do – RS;

6 – Por ta ria nº 588, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pal me i ra das Mis sões – RS;

7 – Por ta ria nº 742, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Tu ris mo –
FUMCULT, na ci da de de Con go nhas – MG;

8 – Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pe ne do – AL;

9 – Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pal me i ra dos Índi -
os – AL;

10 – Por ta ria nº 132, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção na ci da de de Mu a ná – PA;

11 – Por ta ria nº 186, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Ci da des His tó ri cas, na ci da de de Pa ra í ba 
do Sul – RJ;

12 – Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de União dos Pal -
ma res – AL;

13 – Por ta ria nº 248, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cla ret, na ci da de de Ba ta ta is – SP;

14 – Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, na ci da de
de Ita bi ra – MG;

15 – Por ta ria nº 250, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Uni ver so, na ci da de de Apa re ci da de Go iâ -
nia – GO;

16 – Por ta ria nº 414, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cân di do Gar cia, na ci da de de Umu a ra na –
PR; e

17 – Por ta ria nº 415, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva, na ci -
da de de Be lém – PA.

Bra sí lia, 11 de abril de 2002.

MC 271 EM

Bra sí lia, 13 de mar ço 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

53000.001042/2001, de in te res se da Fun da ção Uni -
ver so, 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 Apa re ci -
da de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

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.
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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 lí ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe dar 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 250 , DE 5 DE MARÇO DE 2002

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
53000.001042/2001, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Uni ver -
so 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 Apa re ci da de Go iâ nia, Esta do
de Go iás.

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 nos
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 26 2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.001042/01

Inte res sa da: Fun da ção Uni ver so

Assunto: 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.

Conclusão: Pelo de fe ri men to

I – Os Fatos

A Fun da çao Uni ver so, com sede na ci da de de
São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro, 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, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Apa re -
ci da de Go iâ nia, Esta do de Go iás, me di an te a uti li za -
ção do ca nal 297 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis -
tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis -
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for -
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela IV 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 – 67”,
sob o nº 15.861, aos 5 dias do mês de se tem bro de
2000, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, 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 du ra ção de três anos, de acor do o art. 16
Esta tu to da Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. Jef fer -
son Sal ga do de Oli ve i ra, ca ben do a ele re pre sen ta -
ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos de sua ad -
mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Ever ton Sil ve i ra
Ma cha do e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro,
ocu pa do pelo Sr. Wal la ce Sal ga do de Oli ve i ra.

II – Do Mérito

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.
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“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 eles, jun ta da à fl. 18 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, 21 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do

Sam pa io Neto, 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,21 de fe ve re i ro de 2002. – Ana cle to Ro -
dri gues Cor de i ro, Co or de na dor-Ge ral de ou tor ga
Subs ti tu to.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 21 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 ço 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.

Bra sí lia, 21 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 – de ci são
ter mi na ti va. )

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 298, DE 2003

(nº 2.083/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a as so ci a -
ção de pro te çao à ma ter ni da de e à in fân -
cia de Lo ba to a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lo ba -
to, 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 60, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Pro te ção à Ma ter ni da de e à Infân cia
de Lo ba 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 Lo ba to, 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.

MENSAGEM Nº 271, 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 23, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pra ta po len se de Ra di o di fu -
são, na ci da de de Pra tá po lis – MG;

2 – Por ta ria nº 49, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nhá – Chi ca de Ra di o di fu -
são, na ci da de de Ba e pen di – MG;

3 – Por ta ria nº 60, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Pro te ção à Ma ter ni da de e à in fân cia
de Lo ba to, na ci da de de Lo ba to – PR;

4 – Por ta ria nº 61, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Mon te do
Car mo – TO, na ci da de de Mon te do Car mo – TO;

5 – Por ta ria nº 64, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Mon tes si o nen se de
Ra di o di fu são, na ci da de de Mon te Sião – MG;

6 – Por ta ria nº 65, de 17 de ja ne i ro de 2002 – Fun -
da ção Ci da da nia, na ci da de de José de Fre i tas – PI; e

7 – Por ta ria nº 66, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de De fe sa do Ecos sis te ma 
da Ba cia do Rio Ara gua ia – Aru a nã – GO, na ci da de
de Aru a nã – GO.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MC N° 229 EM

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 Pro te ção à Ma ter ni da de 
e à in fân cia de Lo ba to, ci da de de Lo ba to, Esta do do
Pa ra ná, 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 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 53740.001038/98, 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 mum ca ções.

POR TA RIA Nº 60 DE 17 DE JA NE I RO DE 2002 

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, que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.001038198, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Pro te ção à
Ma ter ni da de e à Infân cia de Lo ba to com sede na Rua
Cas tro Alves, nº 1.405 – Cen tro, na ci da de de Lo ba to,
Esta do do Pa ra ná, 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 23º03’30”S e lon gi tu de em
51º54’00”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 vi gor na data de sua
pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO N 459/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.740.001.038/98, de
10-9-1998.

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 Pro te ção a Ma ter ni da -
de e a Infân cia de Lo ba to, lo ca li da de de Lo ba to,
Esta do do Pa ra ná.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Pro te ção a Ma ter ni da de e a
Infân cia de Lo ba to, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro
77.933.455/0001-94, no Esta do do Pa ra ná, com sede 
na Rua Cas tro Alves, 619, Cen tro, Ci da de de Lo ba to,
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 31
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 nº 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 nº 1 a 180, 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 Ve re a dor Olí vio Sil ve i ra,
619, Cen tro, Ci da de de Lo ba to, Esta do do Pa ra ná, de
co or de na das ge o grá fi cas em 23º 00’ 30” S de la ti tu de
e 51º 54’ 00” 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 98, 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 dos su bi tem 6,7 II, III, IV, V
e VIII, e pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 103, 164 e 181).

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. 149, 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 186 e 187.

É o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

15. 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.

16. 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 Pro te ção à Ma ter ni da de e à Infân cia
de Lo ba tos

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Oné cia Cor de i ro de Fre i tas Mo ra is
Vice-Pre si den te: Edil son Tho ma zel la
1º Se cre tá rio: Ma ria Apa re ci da de Alme i da Dias
2º Se cre tá rio: Va nil de Pi ta ro da Sil va
1º Te sou re i ro: Iva nil de Si vi e ro
2º Te sou re i ro: Ma ria José de Oli ve i ra 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 Ve re a dor Olí vio Sil ve i ra, 619, Cen tro, Ci da de de 
Lo ba to, Esta do do Pa ra ná

– co or de na das ge o grá fi cas
23º 00’ 30” S de la ti tu de e 51º 54’ 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”, fls. 149, e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 186 e 187, que se re fe re à lo ca li za -
ção da es ta ção.

17. 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 Pro -
te ção à Ma ter ni da de e à Infân cia de Lo ba to, no sen ti -
do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a
ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir -
cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.740.
001.038/98, de 10 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Éri ca Alves 
Dias, Re la tor da con clu são Téc ni ca. – Adri a na Re -
sen de Ave lar Ra be lo, 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,10 de De zem bro 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 – de ci são
ter mi na ti va.)

PRO JE TO DE DE CRE TO LEGISLATIVO 
Nº 299, DE 2002

(nº 2.084/2002, 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 co de
Re nas cen ça – ACCAR a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Re nas cen ça, 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 217, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti co de Re -
nas cen ça – ACCAR 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 Re nas cen ça, 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.

MENSAGEM Nº 274, 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 ex po 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 149, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Alter -
na ti va, na ci da de de Pa tro cí nio-MG;

2 – Por ta ria nº 154, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa ra i sen se de Ra di o di fu -
são, na ci da de de São Se bas tião do Pa ra i so-MG;

3 – Por ta ria nº 159, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo Pro gres -
so e Alvo ra da – A.M.B., na ci da de de Águas Ver me -
lhas-MG;

4 – Por ta ria nº 160, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Mo ra da do Sol,
na ci da de de Ca pi tão Enéas-MG;

5 – Por ta ria nº 165, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para o De -
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Pa ra gua çu, na
ci da de de Pa ra gua çu-MG;

6 – Por ta ria nº 204, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral 3 de No vem bro, na
ci da de Qu a tro Pon tes-PR;

7 – Por ta ria nº 217, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti co de Re -
nas cen ça – ACCAR, na ci da de de Re nas cen ça-PR;

13008 Ter ça-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL616     



8 – Por ta ria nº 224, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Rá dio Co mu ni tá ria FM “Mo ra da do Ven to” de Jo a quim 
da Tá vo ra, na ci da de de Jo a quim Tá vo ra-PR;

9 – Por ta ria nº 231, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova Espe ran ça FM,
Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al, na ci da de de Nova
Espe ran ça do Sul-RS; e

10 – Por ta ria nº 236, de 25 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção “Ge o va na Tar gi no” na ci da de de La goa
D’Anta-RN.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

MC nº 347 EM

Bra sí lia, 22 de mar ço 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 Cul tu ral e
Artís ti co de Re nas cen ça – ACCAR na ci da de de Re -
nas cen ça do Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná, 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 c 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 53740.001704/98, 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 217, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

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
Adnti nis tra ti vo nº 53740.001704/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul -
tu ral e Artís ti co de Re nas cen ça – ACCAR, com sede
na Ave ni da Cas te lo Bran co nº 82 – Cen tro, na ci da de
de Re nas cen ça, Esta do do Pa ra ná 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 26°09’44”S e lon gi tu de em
52°58’31“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.

RELATÓRIO Nº 87/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53.740.001.704/98, de
17-12-1998.

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 Cul tu ral e
Artís ti co de Re nas cen ça, lo ca li da de de Re nas cen -
ça, 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 co
de Re nas cen ça, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro
02.418.880/0001-46, no Esta do do Pa ra ná, com sede 
na Av. Cas te lo Bran co, 82, Cen tro, Ci da de Re nas cen -
ça, 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
25 de no vem 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.
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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 – 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
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 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 124, 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 Cas te lo Bran co, 82,
Cen tro, Ci da de de Re nas cen ça, Esta do do Pa ra ná,
de co or de na das ge o grá fi cas em 260 09’ 55” S de la -
ti tu de e 52º 57’ 91” 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 con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 74 e 123, 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 no vas co or de na das que fo ram ace -
i tas e ana li sa das por en ge 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
dos su bi tens 6,7, VI e VIII, e pos te ri or men te o su bi tem 
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma nº 2198, (fls. 76, 83
e 125).

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. 130, fir ma -
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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 145 e 146.

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 Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti co de Re -
nas cen ça

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ge ral do Gi a co mi ni
Vice-Pre si den te: Ada lir Ca mic cia
Se cre tá rio: So lan ge Te re zi nha To mas so ni
Te sou re i ro: Má xi mo Sab bi
Dir. Admi nis tra ti vo: Ge ral do Pe dro Sba bo.

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Cas te lo Bran co, 82, Cen tro, ci da de de Re nas -
cen ça, Esta do do Pa ra ná

– co or de na das ge o grá fi cas

26º09’44”S de la ti tu de e 52º58’31”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. 130, e no “Ro te i -
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM’, 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
Cul tu ral e Artís ti ca de Re nas cen 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 53.740.001.704/98, de 17 de
de zem bro de 1.998.

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Éri ca Alves
Dias,  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.

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, 31 de ja ne i ro 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, 31 de ja ne i ro 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.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 300, DE 2003

(nº 2.085/2002, 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 de
Pla nal ti na do Pa ra ná a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Pla nal ti na do Pa ra ná, 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 211, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Pla -
nal ti na do Pa ra ná 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 Pla nal ti na do Pa ra ná, 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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MENSAGEM Nº 276, 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 210, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len se de Ra di o di fu -
são, na ci da de de Alpi nó po lis – MG;,

2 – Por ta ria nº 211, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Pla nal ti na
do Pa ra ná, na ci da de de Pla nal ti na do Pa ra ná – PR;

3 – Por ta ria nº 212, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral da Rá dio Co mu ni da de FM Novo
Tem po, na ci da de de San to Antô nio das Mis sões – RS;

4 – Por ta ria nº 218, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Com Rá dio Lo -
cal Pra ta/FM, na ci da de de Pra ta – PB;

5 – Por ta ria nº 232, de 25 da fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co Cul tu ral e
So ci al Ati vi da de, na ci da de de Mu ri tin ga do Sul – SP;

6 – Por ta ria nº 233, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ebe né zer, na ci da de de Di vi -
no das La ran je i ras – MG

7 – Por ta ria nº 234, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
So ci e da de Ami gos de San ta Cruz da Con ce i ção, na
ci da de de San ta Cruz da Con ce i ção – SP; e

8 – Por ta ria nº 237, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Mo ra do res de Umbu ze i ro – AMU, na
ci da de de Umbu ze i ro – PB.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 334 EM

Bra sí lia, 22 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di -
fu são de Pla nal ti na do Pa ra ná, na ci da de de Pla nal ti -
na do Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná, 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, do
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 Exclên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem era 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 me 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 53740.000057/01, 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 do 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 211 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas au i bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53740.000057/01, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são de Pla nal ti na do Pa ra ná, com sede na
Ave ni da Pa ra ná, nº 268, sala nº 5, na ci da de de Pla -
nal ti na do Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná, 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 s co or de na das ge o grá fi -
cas com la ti tu de em 23º01’20”S e lon gi tu de em
52º55’29”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

Art. 4º Esse ato so men te pro du ziu 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. – Pimenta da Veiga.
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RELATÓRIO Nº 86/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.740.000.057/01, de
23-2-2001

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 de Pla nal ti na do Pa ra ná, lo ca li da de de Pla nal ti -
na do Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
Pla nal ti na do Pa ra ná, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro
04.275.650/0001-09, no Esta do do Pa ra ná, com sede 
na Rua Pa ra ná, 268, Sala 5, Cen tro, Ci da de Pla nal ti -
na do Pa ra ná, 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 6 de de zem bro de 2000, subs cri to por re -
pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo -
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te; ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
09 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
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 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 53, 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 Pa ra ná, s/n.º, Cen tro,
Pré dio Pla nal ti na do Pa ra ná, Ci da de Pla nal ti na do
Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná, de co or de na das ge o grá -
fi cas em 23º 01, 20’ 5 de la ti tu de e 520 55’ 29” 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 9-4-2001, 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 con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
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do do cu men to de fo lhas 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 al te ra ção es ta -
tu tá ria e apre sen ta ção dos su bi tem 6,7, II e VI, 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. 37 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. 66, 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 70 e 71.

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 de Pla nal -
ti na do Pa ra ná

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Te re zi nha Fer re i ra T. Alves
Vice-Pre si den te: Ade mir Da mi ne li
1º Se cre tá rio: Ma ria Eli ze te O. T. Fon ta na
2º Se cre tá rio: Alci o nes Edson Fon ta na
Te sou re i ro: Ma no el Luiz 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 Pa ra ná, s/nº, Cen tro, Pré dio Pla nal ti na do Pa ra -
ná, Ci da de Pla nal ti na do Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná

– co or de na das ge o grá fi cas

23º01’20”S de la ti tu de e 52º55’29”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. 66, e no “Ro te i ro 
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 70 e 71, 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 de Pla nal ti na do Pa ra ná, 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
53.740.000.057/01, de 23 de fe ve re i ro de 2001.

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Éri ca Alves
Dias,  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.  

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.

De acor do. – Ha mil ton de Ma ga lhães Mes qui ta,
Co or de na dor-Ge ral.

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, 31 de ja ne i ro 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.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 301, de 2003

(Nº 2.269, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Cla ret para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
na ci da de de Rio Cla 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 a que se re fe re o

De cre to s/nº de 10 de abril de 2002, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cla ret para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu -
si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Rio Cla 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.

MENSAGEM Nº 242, 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 do de 
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 1º
de abril de 2002, que “Ou tor ga con ces são às en ti da -
des que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o na das são as
se guin tes:

1 – Fun da ção Vale do Ja gua ri be, na ci da de de
Ara ca ti – CE;

2 – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral do No ro es te
Mi ne i ro, na ci da de de João Pi nhe i ro – MG;

3 – Fun da ção Vila Rica de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va, na ci da de de Belo Ho ri zon te – MG; e

4 – Fun da ção Cla ret, na ci da de de Rio Cla ro – SP.

Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 235 EM

Bra sí lia , 5 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên -

cia o in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor -

ga de con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na -
das, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, nas lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in -
di ca das:

• Fun da ção Vale do Ja gua ri be, na ci da de de
Ara ca ti, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000909/01);

• Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral do No ro es te
Mi ne i ro, na ci da de de João Pi nhe i ro, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53000.000509/01);

• Fun da ção Vila Rica de Rá dio e Te le vi são Edu -
ca ti va., na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas 
Ge ra is (Pro ces so nº 53000.000702/02);

• Fun da ção Cla ret, na ci da de de Rio Cla ro, Esta -
do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53000.006064/00).

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre -
to-lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o §
1º do ar ti go 13 do Re gu la men to de 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 os pe di dos se en con -
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le -
gis la ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en -
ti da des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção
do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 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 dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
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ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos -
to no art. 14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, e no § lº do art. 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 2.108, de
24 de de zem bro de 1996,

DECRETA:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Vale do Ja gua ri be, na ci da de de
Ara ca ti, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000909/01); 

II – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral do No ro es te
Mi ne i ro, na ci da de de João Pi nhe i ro, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53000.000509/01 );

III – Fun da ção Vila Rica de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va, na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53000.000702/02);

IV – Fun da ção Cla ret, na ci da de de Rio Cla ro,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53000.006064/00). 

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º, sob pena de to ma rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002; 181º da Inde pen -
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER Nº 25/2002

Referência: Pro ces so nº 53000.006064/00

Inte res sa da: Fundação Claret

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 Cla ret, com sede na ci da de de
Ba ta ta is, Esta do de São Pa u lo, re quer lhe seja ou -
tor ga da con ces são para exe cu tar o ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Rio Cla ro, São Pa -
u lo, me di an te a uti li za ção do ca nal 19 E, pre vis to
no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe -
ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis -
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for -
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela TV e ou tros me i -
os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to 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, mi cro -
fil ma do sob o nº 12.204, aos 4 dias do mês de ou -
tu bro de 1999, na ci da de de Ba ta ta is, São Pa u lo,
aten den do a to dos os re qui si tos dis pos tos no Cá -
di go Ci vil bra si le i ro e na le gis la ção es pe ci 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 du ra ção de três anos, de acor do o ar ti -
go 11 Esta tu to da Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr.
Sér gio lba nor Piva, ca ben do a ele re pre sen ta ção
ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos de sua ad mi -
nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Fer nan do Ga ra va -
glia, de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu pa do
pelo Sr. Luiz Cla u de mir Bot te on, de Di re tor de Pro du -
ção e Pro gra ma ção, ocu pa do pelo Sr. Hé lio Apa re ci -
do Alves de Oli ve i ra e de Di re tor Téc ni co Ope ra ci o nal, 
ocu pa do pelo Sr. Reni Bre so lin.
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II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e ser vi -
ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens Fe -
de ral (art. 21, in ci so XlI alí nea a). 

8. Ë tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Ju di ciá rio 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 llci 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 
lnter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli -
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me 
de cla ra ções fir ma das por eles, jun ta das às fls. 126 e
143 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den -
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-cen su ra.
Bra sí lia, 18 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do

Sam pa io, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re -
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

 Bra sí lia, 18 de fe ve re i ro de 2002. –  Ana cle to
Ro dri gues Cor de i ro, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor -
ga, Subs ti tu to.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

 Bra sí lia, 18 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
au 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, 18 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 – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 302, DE 2003

(nº 1.496, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Mi la no 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 Bra si lân dia do
Sul, 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 596, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Mi la no 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
Bra si lân dia do Sul, 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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MENSAGEM Nº 1.607, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49. in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Ccnsti 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 ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 593, de 4 de ou tu bro de 2000 –
RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Di a nó po lis – TO;

2 – Por ta ria nº 594, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Be be dou ro FM Ltda., na ci da de de Pas sos
Maia – SC;

3 – Por ta ria nº 595, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Co lúm bia FM Ldta., na ci da de de Ibi po rá – PR;

4 – Por ta ria nº 596, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Mi la no FM Ltda., na ci da de de Bra si lân dia do Sul-PR;

5 – Por ta ria nº 597, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Mi la no FM Ltda., na ci da de de Pa ra na city – PR;

6 – Por ta ria nº 598, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Sol Ma i or Ltda., na ci da de de Ba ye ux – PB;

7 – Por ta ria nº 599, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Ra di o jor nal de Amam baí Ltda., na ci da de de Amam -
baí-MS;

8 – Por ta ria nº 600, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., na ci da de de So no -
ra-MS;

Bra si lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

 EM nº 503/MC

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con fo mu da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a esse Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
076/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre quên cia mo du la -
da, na ci da de de Bra si lân dia do Sul, Esta do do Pa ra ná.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a -
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te -

ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997,
de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as 
pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga das en ti da -
des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de
21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe ci fi ca de ra -
di o di fu são, con clu iu que a Mi la no FM Ltda. ob te ve a
ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos tur nos es ta -
be le ci dos pelo Edi tal, to man do-se as sim a ven ce do ra
da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis -
são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá efe -
i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

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 596, DE 04 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000539/97, Con cor rên cia nº 076/97-SFO/MC,
re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Mi la no FM Ltda.
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Bra si lân dia do Sul,
Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 303, DE 2003

(Nº 1.641/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à RÁDIO ITABAIANA 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 Ita ba i -
a na, 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 441, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Ita ba i a na 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 Ita ba i a na, 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.

MENSAGEM, Nº 997, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so I, 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 ex po si ções de Mo ti vos ao Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para
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ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, con fon ne os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 – Por ta ria nº 420, de 7 agos to de 2001 – Rá dio 
FM Ci da de de Ita ju bá Ltda.., na ci da de de Pre si den te
– MG;

2 – Por ta ria nº 421, de 7 de agos to de 2001 – Vi -
tó ria Co mu ni ca ção Ltda.., na ci da de de São Gon ça lo
do Sa pu ca – MG;

3 – Por ta ria nº 423, de 7 de agos to de 2001 –
Extre ma Co mu ni ca ções FM Ltda, na ci da de de Extre -
ma – MG;

4 – Por ta ria nº 433, de 7 de agos to de 2001 –
Con quis ta Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de São Ma -
te us – ES;

5 – Por ta ria nº 434, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio Ci da dã Ltda., na ci da de de Li nha res – ES;

6 – Por ta ria nº 441, de 7 de agos to de 2001 – Rá dio 
Ita ba i a na FM Ltda., na ci da de de Ita ba i a na – PB;

7 – Por ta ria nº 442, de 7 de agos to de 2001 – Rá dio 
Gu a ra bi ra FM Ltda., na ci da de de Gu a ra bi ra – PB;

8 – Por ta ria nº 443, de 7 de agos to de 2001 – RB 
– Rá dio e Te le vi são Ltda, na ci da de de Rio Ba na -
nal-ES;

9 – Por ta ria nº 445, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda.. na ci da de
de Vila Ve lha-ES; e

10 – Por ta ria nº 447, de 7 de aa os to de 2001 –
So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da -
de de Ca ja ze i ras – PB.

 Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 143/
97-SSRJMC, com vis tas à im plan ta ção de uma es ta -
ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Ita ba i a na. Esta do da Pa ra í ba.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de -
zem bro de 1997, de po is de ana li sar a do cu men ta -
ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre -

ço pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes com ob -
ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e 
da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu
que a Rá dio Ita ba i a na  FM Ltda. ob te ve a ma i or pon -
tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci -
dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da
Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per -
mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que de acor do com o § 3º do art. 223 
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 442, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o
art. 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção oue lhe foi dada pelo
De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995. e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53730.000127/98, Con cor rên cia nº 143(97-SSR/MC, 
re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Ita ba i a na
FM Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ita ba i a -
na, Esta do da Pa ra í ba.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua  pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 304, DE 2003

(Nº 1.677/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio
Ver de, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Três Co ra ções, 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 26 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Rio
Ver de 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 Três Co ra ções, 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 1.336, 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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 26 de no vem bro de 2001, que “Ou tor ga con -
ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”. As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fundação Educativa e Cultural Rio Verde, na 
ci da de de Três Co ra ções-MG;

2 – Fundação 14 de Agosto, na ci da de de Par -
na í ba-PI;

3 – Universidade do Vale do Rio dos Si nos –
UNISINOS, na ci da de de Novo Ham bur go-RS; e

4 – Fundação de Educação e Telecomunicação
De Barretos, na ci da de de Bar re tos–SP.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 717 EM

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,

com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fundação Educativa e Cultural Rio Verde, na
ci da de de Três Co ra ções, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53710.00001500);

• Fundação 14 de Agosto. na ci da de de Par na i -
ba. Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº 53000.002815/01);

• Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
UNISINOS, na ci da de de Novo Ham bur go. Esta do do
Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000714/00).

• Fundação de Educação e Telecomunicação de 
Barretos, na ci da de de Bar re tos, Esta do de São Pa u lo 
(Pro ces so nº 53000.007823/00).

2. De acor do com o ar ti go 14. § 2º, do De cre -
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967. e com o § 1º
do ar ti go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di -
fu são, apro va do pelo De cre to n.º 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 os pe di dos se en con -
tram de vi da men te ins tru í dos. de acor do com a le gis la -
ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des
as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral. 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 dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

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 cões.

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos -
to no art. 14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la -
men to de 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,

De cre ta:
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Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio Ver de,
na ci da de de Três Co ra ções, Esta do de Mi nas Ge ra -
is (Pro ces so nº 53710.000015/00);

II – Fundação 14 de Agosto, na ci da de de Par -
na i ba, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
53000.002815/01);

III – Universidade do Vale do Rio dos Si nos –
UNISINOS, na ci da de de Novo Ham bur go, Esta do do
Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000714/00);

IV – Fun da ção de Edu ca ção e Te le co mu ni ca -
ção De Bar re tos, na ci da de de Bar re tos, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 53000.007823/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga -
das re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu -
ni ca ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga -
ções as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con -
ces sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta
dias a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o art. 2º, sob pena de tor na rem-se nu -
los, de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2001; 180º  da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

PARECER Nº 227/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 5371 0.000015/00

Inte res sa da: Fundação Educativa e Cultural Rio
Verde

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 Edu ca ti va E Cul tu ral Rio Ver de,
com sede na ci da de de Três Co ra ções, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, re quer lhe seja ou tor ga da con ces são
para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são 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 13 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, ten do como prin ci pal ob je ti vo pro -
mo ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra -
mas in for ma ti vos, edu ca 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”, nº 137,
em 12 de ja ne i ro de 2000, na ci da de de Três Co ra -
ções, 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 Di re tor-Pre si den te, cujo man da to
tem du ra ção de três anos, con for me ar ti go 16 do Esta -
tu to da Fun da ção, está ocu pa do pela Sr. Oscar San tos
de Fa ria, ca ben do a ele 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  pela Srª Lud mi la Pa i va Ba -
hia Fran co e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro,
ocu pa do pelo Sr. Ro dri go de Melo Fa ria.

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 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 -
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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 Ë 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 sí 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 ao Re i tor, con for me
de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls. 48, 49 
e 50 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, 25 de ou tu 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, 25 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, 25 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, 25 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 – De ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 305, DE 2003

(Nº 1.698/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são 
da  Fre qüen ci al – Empre en di men tos de
Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Ma rin gá, 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 13 de ou tu bro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Fre qüen ci al – Empre en di men tos de Co mu ni ca ção
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 rin gá, 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.

 MENSAGEM Nº 1.503, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 13 de ou tu bro de 2000, que “Re no va con ces -
são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi -
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Assun ção Ce a ren se Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za – CE 
(onda mé dia);

2 – Rá dio Cul tu ra de Foz do Igua çu Ltda., a par -
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Foz do Igua çu
– PR (onda mé dia);

3 – Fre qüen ci al – Empre en di men tos de Co mu -
ni ca ção Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Jor nal de Ma rin -
gá Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Ma rin gá – PR (onda mé dia);
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4 – Rá dio So ci e da de Nova Espe ran ça Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Nova
Espe ran ça – PR (onda mé dia);

5 – Rá dio Pa ra na vaí Ltda., a par tir de 1º de maio 
de 1994, na ci da de de Pa ra na vaí – PR (onda mé dia);

6 – Rá dio e Te le vi são Ban de i ran tes do Rio de
Ja ne i ro Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na
ci da de do Rio de Ja ne i ro – RJ (onda mé dia);

7 – Rá dio Pi tan gue i ra Ltda., a par tir de 5 de ou -
tu bro de 1998, na ci da de de Ita qui – RS (onda mé dia);

8 – Rá dio Auri Ver de de Ba u ru Ltda., a par tir de
1º de ina lo de 1994, na ci da de de Ba u ru – SP (onda
mé dia);

9 – Rá dio Clu be de Ma ri lia Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Ma rí lia – SP
(onda mé dia);

10 – Rede Asso ci a da de Di fu são Ltda., ori gi na ri -
a men te Rá dio e Te le vi são Cam pes tre Ltda., a par tir
de 30 de ja ne i ro de 1994, na ci da de de San ta Isa bel –
SP (onda mé dia);

11 – Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis -
ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas, a par tir de 1º de no vem -
bro de 1993, na ci da de de São Pa u lo – SP (onda mé -
dia);

12 – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, ori gi na ri a -
men te Rá dio Clu be de So ro ca ba Ltda., a par tir de 12
de no vem bro de 1993, na ci da de de So ro ca ba – SP
(onda mé dia);

13 – Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis -
ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas, a par tir de 1º de no vem -
bro de 1993, na ci da de de São Pa u lo – SP (onda cur -
ta), e

14 – Te le vi são Tu tu ti S/A, a par tir de 10 de ou tu -
bro de 1999, na ci da de de Pe lo tas – RS (sons e ima -
gens). 

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 447/MC

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to á con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões. ou tor ga das as en ti da des aba i xo re la ci o -
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são. nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

 • Rá dio Assun ção Ce a ren se Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra cm onda mé -
dia, na ci da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 29650.000748/93),

• Rá dio Cul tu ra de Foz do Igua çu Ltda., con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Foz do Igua çu. Esta do do Pa ra ná 
(Pro ces so nº 53740.000408/93);

• Fre qüen ci al – Empre en di men tos de Co mu ni -
ca ção Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Ma rin gá,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000004/94);

• Rá dio So ci e da de Nova Espe ran ça Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Nova Espe ran ça, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000085/94);

• Rá dio Pa ra na vaí Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda me dra, na ci da -
de de Pa ra na vaí. Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000048/94);

• Rá dio E Te le vi são Ban de i ran tes do Rio De Ja -
ne i ro Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia, na ci da de do Rio de Ja -
ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53770.000259/93);

• Rá dio Pi tan gue i ra Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Ita qui, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces -
so nº 53790.000864/98);

• Rá dio Auri Ver de de Ba u ru Ltda., con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda me dia,
na ci da de de Ba u ru, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 50830.001529/93);

• Rá dio Clu be de Ma rí lia Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ma rí lia Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000983/93);

• Rede Asso ci a da de Di fu são Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra cm onda mé -
dia, na ci da de de San ta Isa bel, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.001255/93),

• Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta de 
Rá dio e TV Edu ca ti vas. con ces si o ná ria de ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda me dia, na ci da de de
São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000856/93);
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• Fun da ção Espí ri ta André Luiz, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 50830.000977/93);

• Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta de
Rá dio e TV Edu ca ti vas, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda cur ta. na ci da de de São Pa u -
lo, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000857/93);

• Te le vi são Tu i u ti S/A, con ces si o ná ria de ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são), na ci -
da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000398/99).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia 
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de
ja ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li -
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si -
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá -
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca -
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to. De cre to nº 88.066, de 1983. sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

 DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV. e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Assun ção Ce a ren se Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za,
Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 38.719,
de 30 de ja ne i ro de 1956, e re no va da pelo De cre to nº
90.578, de 28 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
29650.000748/93);

II – Rá dio Cul tu ra de Foz do Igua çu Ltda., a par -
tir de 1 º de maio de 1994, na ci da de de Foz do Igua -
çu. Esta do do Pa ra ná. ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 455, de 6 de maio de 1955, e re no va da pelo De cre -
to nº 92.670, de 16 de maio de 1986 (Pro ces so nº
53740.000408/93);

III – Fre qüên cia – Empre en di men tos de Co mu -
ni ca ção Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da -
de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na -
ri a men te à Rá dio Jor nal de Ma rin gá Ltda., con for me
Por ta ria MVOP nº 208, de 6 de abril de 1956, re no va -
da pelo De cre to nº 89.409, de 29 de fe ve re i ro de
1984, e trans fe ri da para a con ces si o ná ria de que tra ia 
este in ci so pelo De cre to de 22 de ja ne i ro de 1997
(Pro ces so nº 53740. 000004/94); -

IV – Rá dio So ci e da de Nova Espe ran ça Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Nova
Espe ran ça, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta -
ria MVOP nº 552, de 18 de ju nho de 1954, e re no va da
pelo De cre to nº 90.278, de 3 de ou tu bro de 1984 (Pro -
ces so nº 53740.000085/94); 

V – Rá dio Pa ra na vaí Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Pa ra na vaí. Esta do do Pa ra ná, ou -
tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 623, de 12 de ju lho de
1954, e re no va da pelo De cre to nº 89 626, de 8 de maio
de 1984 (Pro ces so nº 53740.000048/94).

VI – Rá dio e Te le vi são Ban de i ran tes Do Rio De Ja -
ne i ro Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da -
de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga -
da pelo De cre to nº 1.235, de 25 de ju nho de 1962, e re -
no va da pelo De cre to nº 89.356, de 7 de fe ve re i ro de 1984 
(Pro ces so nº 53770.000259/93).

VII – Rá dio Pi tan gue i ra Ltda., a par tir de 5 de ou tu -
bro de 1998, na ci da de de Ita qui, Esta do do Rio Gran de
do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 96.850, de 28 de se -
tem bro de 1988 (Pro ces so nº 53790.000864/98);

VIII – Rá dio Auri Ver de de Ba u ru Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Ba u ru, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 478, de 6 de ou -
tu bro de 1960, e re no va da pelo De cre to nº 89.426, de 8
de mar ço de 1984 (Pro ces so nº 50830.001529/93);
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IX – Rá dio Clu be de Ma rí lia Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Ma rí lia, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 731, de 3 de abril de
1936, e re no va da pelo De cre to nº 91.493, de 29 de ju lho
de 1985 (Pro ces so nº 50830.000983/93);

X – Rede Asso ci a da de Di fu são Ltda., a par tir de 
30 de ja ne i ro de 1994, na ci da de de San ta Isa bel,
Esta do de São Pa u lo, ori gi nal men te ou tor ga da à Rá -
dio e Te le vi são Cam pes tre Ltda., pelo De cre to nº
89.089, de 2 de de zem bro de 1983, e trans fe ri da para
a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so con for me
De cre to de 2 de agos to de 1999 (Pro ces so nº
50830.001255/93);

XI – Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta 
de Rá dio e TV Edu ca ti vas, a par tir de 1º de no vem bro
de 1993, na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u -
lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 899, de 12 de ju nho de
1936, e re no va da pelo De cre to nº 90.418, de 8 de no -
vem bro de 1984 (Pro ces so nº 50830.000856/93);

XII – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de So ro ca ba, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi nal men te à Rá dio Clu be de 
So ro ca ba Ltda., re no va da pelo De cre to nº 90.255, de 2
de ou tu bro de 1984, e trans fe ri da para a con ces si o ná ria
de que tra ta este in ci so con for me De cre to de 16 de de -
zem bro de 1997 (Pro ces so nº 50830.000977/93).

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, a con ces são 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 cur ta, na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da à Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro
Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas, pela Por ta ria CTR nº
102, de 23 de fe ve re i ro de 1940, e pe los De cre tos nº
31.199, de 28 de ju lho de 1952 e 32.156, de 23 de ja ne i ro 
de 1953, e re no va da pelo De cre to nº 91.566, de 23 de
agos to de 1985 (Pro ces so nº 50830.000857/93).

Art. 3º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir de
10 de ou tu bro de 1999, a con ces são 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 de sons 
e ima gens (te le vi são), na ci da de de Pe lo tas, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ou tor ga da à Te le vi são Tu i u ti S/A,
pelo De cre to nº 64.927, de 5 de agos to de 1969, e re no -
va da pelo De cre to nº 90.769, de 28 de de zem bro de
1984 (Pro ces so nº 53790.000398/99).

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to, 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 e seus re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são 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. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 13 de ou tu bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga – Ju a -
rez Qu a dro do Nas ci men to.

PARECER CONJUR/MC Nº 1.525/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740. 000004/94

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná

Inte res sa da : Fre qüen ci al –  Empre en di men tos de
Co mu ni ca ção Ltda., (Rá dio Jor nal de Ma rin gá Ltda.)

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu ter -
mo em 1-5-94. Trans fe rên cia di re ta da con ces são au -
to ri za da no cur so dos pro ce di men tos da re no va ção.

Pe di do de re no va ção 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.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

Tra ta, o pre sen te pro ces so, de re no va ção de
con ces são ou tor ga da 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 rin -
gá, Esta do do Pa ra ná.

2. Res sal te-se, pre li mi nar men te, que o re que ri -
men to da re no va ção da con ces são aqui tra ta da foi
apre sen ta do pela en tão con ces si o ná ria, Rá dio Jor nal 
de Ma rin gá Ltda., ten do sido, essa con ces são, no cur -
so dos pro ce di men tos da re no va ção, trans fe ri da para
a Fre qüen ci al –  Empre en di men tos de Co mu ni ca ção
Ltda., em nome da qual de ve rão ser ex pe di dos os
atos de re no va ção, tudo con for me aná li se con ti da no
pre sen te pa re cer.

3. A con ces são ora em exa me foi ou tor ga da me -
di an te Por ta ria MVOP nº 208, de 6 de abril de 1956, à
Rá dio Jor nal de Ma rin gá Ltda., re no va da, por dez
anos, a par tir de 12 de maio de 1984, pelo De cre to nº
89.409, de 29 de fe ve re i ro de 1984, pu bli ca do no Diá -
rio Ofi ci al da União em 12 de mar ço de 1984, cujo
pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de
10 de maio de 1991.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 306, DE 2003

(Nº 1.707/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio So ci e da de Mon te Ale gre
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
Te lê ma co Bor 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 o De -

cre to s/nº, de 7 de ja ne 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 So ci e da de Mon te Ale gre 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 Te lê ma co
Bor 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.

MENSAGEN Nº 46, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal, 
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do de -
cre to de 7 de ja ne i ro de 1997, que “Re no va a con ces -
são da Rá dio So ci e da de Mon te Ale gre 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 Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná.”

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 1997. Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 266/MC     Bra sí lia, 16 de de zem bro de 1996
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o in -

clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000335/93, em
que a Rá dio So ci e da de Mon te Ale gre Ltda. so li ci ta re no -
va ção da con ces são para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Te lê ma co Bor -
ba, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a men te con for -
me Por ta ria MVOP nº 799, de 26 de agos to de 1950, cuja 
úl ti ma re no va ção ocor reu nos ter mos do De cre to n°
90.156, de 5 de se tem bro de 1984, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União de 6 sub se qüen te, por dez anos a par tir
de 1º de maio de 1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi
man ti do pelo de cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro 1983,
que a re gu la men tou, que con si de ram como de fe ri dos
os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da
e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da

con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o
fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções mes mo quan do 
ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir que
a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia de
sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter mi na, 
ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta do, po -
den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço, de -
ve rá o ato cor res pon den te as si na lar que a re no va ção
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to 
à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de -
ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal,
em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta, Mi nis té rio de 
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997
Re no va a con ces são da Rá dio So ci -

e da de Mon te Ale gre 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 Te lê ma co Bor ba
Esta do do Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i ções
que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, 223 da Cons ti tu iç -
lo, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De cre to nº 88.066,
de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000335/93,

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio So ci e da de Mon te Ale gre Ltda., ou tor ga da, ori -
gi na ri a men te, pela Por ta ria MVOP nº 799, de 26 de
agos to de 1950, e re no va da pelo De cre to nº 90.156,
de 5 de se tem bro de 1984, sen do man ti do o pra zo re -
si du al da ou tor ga con for me De cre to de 10 de maio de
1991, 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 Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este de cre to,
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 e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ça ção.

Bra sí lia, 7 de ja ne i ro do 1997; 176º da Inde pen -
dên cia e 10º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car dos.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 307, DE 2003

(Nº 1.712/2002, 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 Rá dio Ga li léia FM de Po -
ran ga tu 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 Po ran ga tu, 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 534, de 14 de se tem bro de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 24 de de zem bro de 1997, a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Ga li léia FM de Po ran -
ga tu 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 Po ran ga tu, 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.

MENSAGEM Nº 1.441, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ção de per -
mis sões para ex plo rar, por 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, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 353, de 24 de ju lho de 2000 –
Rá dio Hertz de Fran ca Ltda., na ci da de de Fran ca –
SP. (fre qüên cia mo du la da);

2 – Por ta ria nº 354, de 24 de ju lho de 2000 –
Emis so ras Inte ri o ra nas Ltda., na ci da de de Bra gan -
ça Pa u lis ta – SP. (fre qüên cia mo du la da);

3 – Por ta ria nº 358, de 24 de ju lho de 2000 –
Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ori gi na ri a men te To tal Co -
mu ni ca ções de Ra di o di fu são So no ra e Te le vi sa da
Ltda., na ci da de de Ivo ti – RS. (fre qüên cia mo du la da).

4 – Por ta ria nº 359, de 24 de ju lho de 2000 –
Rá dio Ondas Ver des de Ca tan du va Ltda., na ci da de
de Ca tan du va – SP. (fre qüên cia mo du la da);

5 – Por ta ria nº 362, de 24 de ju lho de 2000 –
Rá dio Di fu so ra de Ita co a ti a ra Ltda., na ci da de de
Ita co a ti a ra – AM. (fre qüên cia mo du la da);

6 – Por ta ria nº 365, de 24 de ju lho de 2000 –
Empre sa de Ra di o di fu são Olím pia Sté reo Ltda., na
ci da de de Olím pia – SP. (fre qüên cia mo du la da);

7 – Por ta ria nº 413, de 31 de ju lho de 2000 –
So ci e da de Rá dio Cul tu ra de Var gem Gran de do Sul
Ltda., na ci da de de Var gem Gran de do Sul – SP.
(onda mé dia);

8 – Por ta ria nº 416, de 31 de ju lho de 2000 –
Rá dio Eldo ra do Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Eldo ra -
do S/A., na ci da de de São Pa u lo – SP. (fre qüên cia
mo du la da);

9 – Por ta ria nº 419, de 31 de ju lho de 2000 – 
Rá dio Clu be de Tupã Ltda., na ci da de e Tupã – SP.
(onda mé dia);

10 – Por ta ria nº 447, de 14 de agos to de 2000 –
Me a i pe Empre sa de Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Gu a ra pa ri – ES. (fre qüên cia mo du la da);

11 – Por ta ria nº 448, de 14 de agos to de 2000 –
Rá dio Pa ra na í ba Ltda., na ci da de de Itum bi a ra – GO.
(fre qüên cia mo du la da);

12 – Por ta ria nº 514, de 23 de agos to de 2000 –
Rá dio Ca ra í bas Ltda., na ci da de de Ire cê – BA. (fre -
qüên cia mo du la da);

13 – Por ta ria nº 534, de 14 de se tem bro de 2000 
– Rá dio Ga li léia FM de Po ran ga tu Ltda., na ci da de de
Po ran ga tu – GO. (fre qüên cia mo du la da).

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 432/MC

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 534, de 14 de se tem bro de 2000,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ga -
li léia FM, de Po ran ga tu Ltda., con for me Por ta ria nº
333, de 22 de de zem bro de 1987, pu bli ca da no Diá rio 
Ofi ci al da União em 24 sub se qüen te, 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 Po ran ga tu, Esta do de Go iás.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de 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, 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 Admi -
nis tra ti vo nº 53670.000388/97, que lhe de 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.
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PORTARIA Nº 534, DE 14 DE SETEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000388/97, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 e agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 24 de de zem bro de 1997, a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ga li léia FM de Po ran ga tu
Ltda., con for me Por ta ria nº 333, de 22 de de zem bro
de 1987, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em

24 sub se qüen te, 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 
Po ran ga tu, Esta do de Go iás.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu -
são, cuja ou tor ga é re no va da por esta por ta ria, 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 e seus re gu la men tos.

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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 308, DE 2003

(Nº 1.736/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a Stu dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting
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 Ja ra guá, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 361, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Stu dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting 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 Ja ra guá, 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.

MENSAGEM Nº 993, 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 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, per mis sões para ex plo rar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 360, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de de
Ja taí – GO;

2 – Por ta ria nº 361, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de de
Ja ra guá – GO;

3 – Por ta ria nº 362, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio Pon tal do Su do es te Go i a no FM Ltda., na ci da de
de Acre ú na – GO;

4 – Por ta ria nº 364, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio JK EM Ltda., na ci da de de Ta gua tin ga – DF;

5 – Por ta ria nº 365, de 5 de ju lho de 2001 – Sis -
te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Go iâ nia – GO;

6 – Por ta ria nº 370, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio Ser ra na FM Ltda., na ci da de de Dias D’Avila – BA;

7 – Por ta ria nº 422, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Inte ra ti va de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Ara ran guá – SC;

8 – Por ta ria nº 428, de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Eco nô mi ca de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Blu me nau – SC;

9 – Por ta ria nº 430, de 7 de agos to de 2001 – SM
Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Pe dro Ca ná rio – ES;

10 – Por ta ria nº 431, de 7 de agos to de 2001 – SM
Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Pi nhe i ros – ES;

11 – Por ta ria nº 432, de 7 de agos to de 2001 –
Empre sa de Co mu ni ca ção Inter na ci o nal Ltda., na ci -
da de de Ita jaí – SC;

12 – Por ta ria nº 437, de 7 de agos to de 2001 –
RB – Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Eco po ran -
ga – ES;

13 – Por ta ria nº 438, de 7 de agos to de 2001 –
Rede Vi tó ria Ré gia de Rá dio Ltda., na ci da de de Por to 
Ve lho – RO;

14 – Por ta ria nº 448, de 7 de agos to de 2001 – SM
Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Anchi e ta – ES; e

15 – Por ta ria nº 450, de 7 de agos to de 2001 – CV
– Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Jo in vil le – SC.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC  nº 429 EM

Bra sí lia, 15 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e  re gu -

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 131/97-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ja ra guá,
Estu do de Go iás.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de -
zem bro de 1997, de po is de ana li sar a do cu men ta -
ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de
pre ço pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes,
com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu -
são, con clu iu que a Stu dio G Co mu ni ca ção e Mar -
ke ting Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal,
tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo -
guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na
for ma da por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi -
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 361, DE 5 DE JULHO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53670.000078/98, Con -
cor rên cia nº 131/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Stu dio G Co mu ni -
ca ção e Mar ke ting Ltda, para ex plo rar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de; ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da -
de de Ja ra guá, Esta do de Go iás.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º o con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 309, DE 2003

 (Nº  1.747/2002 , 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 Ser ra do Ver des de Co mu ni -
ca ções Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de São Mi guel do Ara gua -
ia, 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 429, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à So ci e da de Ser ra do Ver des de Co mu ni ca -

ções Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de São Mi guel do Ara -
gua ia, 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.

MENSAGEM Nº 996, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti to 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º 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 
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de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex -
plo rar pelo pra zo de dez anos sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 424, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio So ci e da de Vera Cruz Ltda. na ci da de de Bar ro
Alto – GO;

2 – Por ta ria nº 425, de 7 de agos to de 2001 –
Alta Ondas S/C Ltda. na ci da de de Hi dro lân dia – GO;

3 – Por ta ria nº 426, de 7 de agos to de 2001–
Rabi – Rá dio e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Ma cha di nho D’Oeste – RO:

4 – Por ta ria nº 427, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Car ro-Nor te de Co mu ni ca ção Ltda.. na ci da -
de de Rio Qu en te – GO:

5 – Por ta ria nº 429, de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Ser ra do Ver des de Co mu ni ca ções Ltda.,
na ci da de da São Mi guei do Ara gua ia –  GO:

6 – Por ta ria nº 436, de 7 de agos to de 2001 – Rá -
dio Co mu ni ca ti va FM Ltda., na ci da de de Jus sa ra – GO;

7 – Por ta ria nº 439, de 7 de agos to de 2001 –
Rede Vi to ri o sa de Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Se na dor Ca ne do – GO;

8 – Por ta ria nº 440, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de São
Se bas tião do Pa ra i so – MG.

9 – Por ta ria nº 444, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Alan Kar dec de Ra di o di fu são Ltda., na ci da -
de de San ta Le o pol di na – ES. e

10 – Por ta ria nº 446, de 7 de agos to de 2001 Te -
le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Mon ti vi diu –GO.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 496 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu -

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor dân cia nº 010/2000-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de São Mi guel
do Ara gua ia, Esta do de Go iás.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal
cri a da pela Por ta ria nº  63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de -

zem bro de 1997, de po is de ana li sar a do cu men ta -
ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço 
pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes, com ob -
ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,
e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu
que a So ci e da de Ser ra do Ver des de Co mu ni ca ções
Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do,
nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se
as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia. con for me ato
da mes tria Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por
bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria in -
clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zia 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 o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 429, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, uso de
sus atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32 do Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com
a re da ção que lhe foi dada polo De cre to nº 1.720, do 23
de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que cons ta do 
Pro ces so nº 53670.000879,2000, Con cor rên cia nº
010/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à So ci e da de Ser ra do
Ver des de Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da -
de de São Mi guel do Aru gua ia, Esta do de Go iás.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as si mu la da pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di ri e to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 310, DE 2003

(Nº 1.748/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Co mu ni ca ti va 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 Jus -
sa ra, 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 436, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Co mu ni ca ti va 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 Jus sa ra, 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.

MENSAGEM Nº 996, 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, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
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fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 424, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio So ci e da de Vera Cruz Ltda., na ci da de de Bar ro
Alto – GO;

2 – Por ta ria nº 425, de 7 de agos to de 2001 – Ita
Ondas S/C. Ltda., na ci da de de Hi dro lân dia – GO;

3 – Por ta ria nº 426, de 7 de agos to de 2001 –
Robi – Rá dio e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Ma cha di nho D’Oeste – RO;

4 – Por ta ria nº 427, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Cen tro-Nor te de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Rio Qu en te – GO;

5 – Por ta ria nº 429, de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Ser ra do Ver des de Co mu ni ca ções Ltda,
na ci da de de São Mi guel do Ara gua ia – GO;

6 – Por ta ria nº 436, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio Co mu ni ca ti va FM Ltda., na ci da de de Jus sa ra 
– GO;

7 – Por ta ria nº 439, de 7 de agos to de 2001 –
Rede Vi to ri o sa de Co mu ni ca ções Ltda. na ci da de de
Se na dor Ca ne do – GO;

8 – Por ta ria nº 440, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de São
Se bas tião do Pa ra í so – MG;

9 – Por ta ria nº 444, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Alan Kar dec de Ra di o di fu são Ltda., na ci da -
de de San ta Le o pol di na – ES; e

10 – Por ta ria nº 446, de 7 de agos to de 2001 –
Te le co mu ni ca ções For mo so Ltda., na ci da de de Mon -
ti vi diu – GO.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 499/EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu -

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 10/2000-SSR./MC., com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Jus sa ra,
Esta do de Go iás.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -

te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi ta -
ção e as pro pos tas téc ni ca e  de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Co mu -
ni ca ti va FM Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con -
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so 
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re -
fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 436, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso 
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32
do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta
o que cons ta do Pro ces so nº 53670.000862/2000,
Con cor rên cia nº 01/200-SSR./MC., re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Co mu ni ca -
ti va FM Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Jus -
sa ra, Esta do de Go iás.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções 
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is 
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 311, DE 2003

(Nº 1.887/2002, 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 Rá dio Ru ral de Gu a ra bi -
ra Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Gu a ra bi ra, 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 o De -

cre to s/nº de 1º de fe ve re i ro de 2002, que re no va, a
par tir de 15 de mar ço de 1995, con ces são ou tor ga da
à Rá dio Ru ral de Gu a ra bi ra 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 Gu a -
ra bi ra, 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.

MENSAGEM Nº 95, 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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 1º de fe ve re i ro de 2002 que re no va con ces -
são e au to ri za ção das en ti da des que men ci o na, para
ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”. As en ti da des men ci o na das são as se guin -
tes:

1 – A Ga ze ta do Espí ri to San to Rá dio e TV
Ltda., na ci da de de Ser ra–ES (onda mé dia);

2 – Rá dio Voz do São Fran cis co Ltda., na ci da de 
de Ja nuá ria–MG (onda mé dia);

3 – Rá di o di fu são Sul Mato Gros sen se Ltda., na
ci da de de Po xo réo-MT (onda mé dia);

4 – Rá dio do Ta qua ri Ltda., na ci da de de Co -
xim–MS (onda mé dia);

5 – Rede Gu a i cu rus de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
na ci da de de Fá ti ma do Sul-MS (onda mé dia);

6 – Fun da ção Aldo Car va lho de Co mu ni ca ção
So ci al, ori gi na ri a men te Rá dio Ma guary Ltda., na ci -
da de de Be lém–PA (onda mé dia);

7 – Rá dio Ru ral de Gu a ra bi ra Ltda., na ci da de
de Gu a ra bi ra–PB (onda mé dia);

8 – Rá dio Di fu so ra Col méia de Cam po Mou rão
Ltda., na ci da de de Cam po Mou rão–PR (onda mé dia);

9 – So ci e da de Pi tan gui de Co mu ni ca ção Ltda.,
ori gi na ri a men te Rá dio Vila Ve lha Ltda., na ci da de de
Pon ta Gros sa–PR (onda mé dia);

10 – Rá dio do Co mér cio Ltda., na ci da de de
Bar ra Man sa–RJ (onda mé dia);

11 – Rá dio Jor nal do Bra sil Ltda., na ci da de do 
Rio de Ja ne i ro–RJ (onda mé dia);

12 – Empre sa Ca po nen se de Rá di o di fu são
AM Ltda., na ci da de de Ca pão da Ca noa–RS
(onda mé dia);

14 – Rá dio Qu e rên cia de San to Au gus to Ltda.,
na ci da de de San to Au gus to–RS (onda mé dia);

15 – Rá dio Re pór ter Ltda., na ci da de de
Ijuí–RS (onda mé dia);

16 – Rá dio Sa nan du va Ltda., na ci da de de Sa -
nan du va–RS (onda mé dia);

17 – Rá dio Ve nân cio Ai res Ltda., na ci da de de
Ve nân cio Ai res–RS (onda mé dia);

18 – Rá dio Cha mo nix Ltda., na ci da de de Mogi 
Mi rim–SP (onda mé dia);

19 – Rá dio Cul tu ra de Leme Ltda., na ci da de
de Leme–SP (onda mé dia);

20 – Rá dio Hertz de Fran ca Ltda., na ci da de
de Fran ca–SP (onda mé dia);

21 – Rá dio No tí ci as Bra si le i ras Ltda., na ci da -
de de Ma tão–SP (onda mé dia);

22 – Rá dio Di fu so ra de Cá ce res Ltda.. na ci da -
de de Cá ce res–MT (onda tro pi cal);

23 – Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de São Pe dro do Sul
– Rá dio Mu ni ci pal São–Pe dren se, na ci da de de São
Pe dro do Sul–RS (onda mé dia);

24 – Fun da ção de Te le co mu ni ca ções do Para –
FUNTELPA, na ci da de de Be lém–PA (onda tro pi cal);

25 – Te le vi são Goyá Ltda., na ci da de de Go iâ -
nia–GO (sons e ima gens); e

26 – Te le vi são Ci da de Bran ca Ltda., na ci da de
de Co rum bá–MS (sons e ima gens).

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 825 EM

Bra sí lia, 14 de de zem bro de 2001 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta de re no va ção de
con ces sões e au to ri za ções, ou tor ga das às en ti da des
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aba i xo re la ci o na das. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são, nas lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di -
ca das:

• A Ga ze ta do Espí ri to San to Ra dio e Tv Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Ser ra, Esta do do
Espí ri to San to (Pro ces so nº 53660.000315(99);

• Rá dio Voz do São Fran cis co Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Ja nuá ria. Esta do de Mi nas Ge -
ra is (Pro ces so nº 53710.000008/96);

• Ra di o di fu são Sul ma to gros sen se Ltda, con -
ces si o ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia. na ci da de de Po xo réo, Esta do de Mato
Gros so (Pro ces so nº 53690.000073/96);

• Rá dio Vale do Ta qua ri Ltda.. con ces si o ná ria
de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia.
na ci da de de Co xim. Esta do de Mato Gros so do Sul
(Pro ces so nº 53700.000859/97):

• Rede Gu a i cu rus de Rá dio e Te le vi são Ltda..
con ces si o ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Fá ti ma do Sul. Esta do 
de Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
53700.000082/98);

• Fun da ção Aldo Car va lho de Co mu ni ca ção
So ci al. con ces si o ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Be lém. Esta do 
do Pará (Pro ces so nº 53720.000084/96):

• Rá dio Ru ral de Gu a ra bi ra Ltda.. con ces si o ná -
ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Gu a ra bi ra. Esta do da Pa ra í ba
(Pro ces so nº 53730.000519/94;

• Rá dio Di fu so ra Col me ia de Cam po Mou rão
Ltda.. con ces si o ná ria 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 (Pro ces so nº
53740.000062/94:

• So ci e da de Pi tan gui de Co mu ni ca ção Ltda,
con ces si o ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Pon ta Gros sa. Esta do 
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000291/96);

• Rá dio do Co mér cio Ltda, con ces si o ná ria de
ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Bar ra Man sa. Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53770.003484/97);

• Rá dio Jor nal do Bra sil Ltda, con ces si o ná ria
de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,

na ci da de do Rio de Ja ne i ro. Esta do do Rio de ja ne i -
ro (Pro ces so nº 53770.000085/93);

• Empre sa Ca po nen se de Ra di o di fu são Am
Ltda, con ces si o ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia. na ci da de de Ca pão da Ca -
noa. Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.001565/97):

• Gru po Edi to ri al Si nos S/A, con ces si o ná ria 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 Bom, Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53790.000968/97);

• Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de São Pe dro do Sul –
Rá dio Mu ni ci pal São Pe dren se, au to ri za da de ser vi -
ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da -
de de São Pe dro do Sul, Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53790.000592/97);

• Rá dio Qu e rên cia de San to Au gus to Ltda,
con ces si o ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia. na ci da de de San to Au gus to, Esta -
do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.001652/97):

• Rá dio Re pór ter Ltda, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia. na ci -
da de de Ijuí, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces -
so nº53790.000161/94):

• Rá dio Sa nan du va Ltda, con ces si o ná ria de
ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Sa nan du va, Esta do do Rio Gran de do Sul 
(Pro ces so nº53790.000672/97);

• Rá dio Ve nân cio Ai res Ltda, con ces si o ná ria
de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ve nân cío Ai res, Esta do do Rio Gran de 
do Sul (Pro ces so nº 53790.000156/94):

• Rá dio Cha mo nix Ltda, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Mogi Mi rim, Esta do de São Pa u lo (Pro ces -
so n º 53830.000794/97):

• Rá dio Cul tu ra de Leme Ltda, con ces si o ná ria
ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de Leme, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000060/97);

• Rá dio Hertz de Fran ca Ltda, con ces si o ná ria
de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Fran ca, Esta do de São Pa u lo (Pro ces -
so nº 53830.001169/95):

• Rá dio No tí ci as Bra si le i ras Ltda, con ces si o ná -
ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé -

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  27 13071    679ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



dia, na ci da de de Ma tão, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 53830.000206/97);

• Rá dio Di fu so ra de Cá ce res Ltda, con ces si o -
ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda
tro pi cal. na ci da de de Cá ce res, Esta do de Mato
Gros so (Pro ces so nº 53690.000177/96):

• Fun da ção de Te le co mu ni ca ções do Pará –
FUNTELPA, au to ri za 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 Be lém, Esta -
do do Pará (Pro ces so nº 53720.000311/96):

• Te le vi são Goya Ltda, con ces si o ná ria de ser vi -
ço de Ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de
de Go iâ nia. Esta do de Go iás (Pro ces so nº
29109.000119/91);

• Te le vi são Ci da de Bran ca Ltda, con ces si o ná -
ria de ser vi ço de Ra di o di fu são de sons e ima gens.
na ci da de de Co rum bá. Esta do de Mato Gros so do
Sul (Pro ces so nº 53700.002728/96)

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi -
gên cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de Ra -
di o di fu são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na
Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre -
to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re -
gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram
ana li sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio
e con si de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le -
ga is apli cá ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da -
des as qua li fi ca ções ne ces sá ri as à re no va ção da
con ces são.

4.Nes sa con for mi da de. e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785. de 1972. e seu Re gu la -
men to. De cre to nº 88.066. de 1983, sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º  do art. 223 da
Cons ti tu i ção. 

 Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 1º DE FEVEREIRO DE 2002

Re no va á con ces são e au to ri za ção
das en ti da des que men ci o na, para ex plo -
rar ser vi ços de Ra di o di fu são, e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -

nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,

De cre ta:
Art. 1º Fi cam re no va das as ou tor gas das en ti da -

des aba i xo men ci o na das para ex plo rar, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, os se guin tes
ser vi ços de Ra di o di fu são so no ra:

I – con ces são, em onda mé dia:
a) A Ga ze ta do Espí ri to San to Rá dio e Tv Ltda, a 

par tir de 22 de ja ne i ro de 1999, na ci da de de Ser ra,
Esta do do Espí ri to San to, ou tor ga da pelo De cre to nº
82.770, de 30 de no vem bro de 1978, e re no va da pelo
De cre to de 30 de ju lho de 1992, apro va do pelo De cre -
to Le gis la ti vo nº 174, de 1999, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União em 9 de de zem bro de 1999 (Pro ces -
so nº 53660.000315/99);.

b) Rá dio Voz do São Fran cis co Ltda., a par tir de 24
de mar ço de 1996, na ci da de de Ja nu é ria, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 92.291, de 13 de
ja ne i ro de 1986 ‘Pro ces so nº 53710.000008/96);

c) Ra di o di fu são Sul ma to gros sen se Ltda, a par -
tir de 8 de abril de 1996, na ci da de de Po xo réo, Esta do 
de Mato Gros so, ou tor ga da pelo De cre to nº 92.441,
de 6 de mar ço de 1986, à Rá dio Cul tu ra de Po xo réo
Ltda., au to ri za da a mu dar a sua de no mi na ção so ci al
para a atu al, con for me Por ta ria nº 12 de 7 de maio de
1992 (Pro ces so nº 53690.000073/96);

d) Rá dio Vale do Ta qua ri Ltda, a par tir de 25 de
agos to de 1997, na ci da de de Co xim, Esta do de Mato
Gros so do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 79.847, de
22 de ju nho de 1977, e re no va da pelo De cre to de 4 de 
agos to de 1992 (Pro ces so nº 53700.000859/97);

e) Rede Gu a i cu rus de Rá dio E Te le vi são Ltda, a
par tir de 13 de ju lho de 1998, na ci da de de Fá ti ma do
Sul, Esta do de Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 96.054, de 18 de maio de 1988 (Pro ces so
nº 53700.000082/98);’

f) Fun da ção Aldo Car va lho de Co mu ni ca ção
So ci al, a par tir de 17 de ju nho de 1996, na ci da de de
Be lém, Esta do do Pará, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Ma guary Ltda, con for me De cre to nº 92.673, de
16 de maio de 1986, e trans fe ri da pelo De cre to de 25
de se tem bro de 2000, para a con ces si o ná ria de que
tra ta este in ci so (Pro ces so nº 53720.000084/96); -

g) Rá dio Ru ral de Gu a ra bi ra Ltda, a par tir de 15
de mar ço de 1995, na ci da de de Gu a ra bi ra, Esta do da 
Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to nº 91.090, de 12 de
mar ço de 1985 (Pro ces so nº 53730.000519/94);

h) Rá dio Di fu so ra Col méia de Cam po Mou rão
Ltda, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Cam po Mou rão, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela
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Por ta ria MVOP nº 858, de 14 de no vem bro de 1957, e
re no va da pelo De cre to nº 90.424, de 8 de no vem bro
de 1984 (Pro ces so nº 53740.000062/94);

i) So ci e da de Pi tan gui de Co mu ni ca ção Ltda, a
par tir de 13 ju lho de 1996, na ci da de de Pon ta Gros -
sa, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Vila Ve lha Ltda, pela a  por ta ria nº 442, de 4
de ju lho de 1966, re no va da pelo De cre to nº 92.669,
de 16 de maio de 1986, e trans fe ri da pelo De cre to
de 12 de ja ne i ro de 1996, para a con ces si o ná ria de
que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53740.000291/96);

j) Rá dio do Co mér cio Ltda., a par tir de 3 de ou -
tu bro de 1997, na ci da de de Bar ra Man sa, Esta do
do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria CONTEL 
nº 675, de 9 de se tem bro de 1966, e re no va da pelo
De cre to nº 96.871, de 29 de se tem bro de 1988 (Pro -
ces so nº 53770.003484/97);.

l) Rá dio Jor nal do Bra sil Ltda., a par tir de 1º de 
maio de 1993, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do
do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De cre to nº
38.720, de 30 de ja ne i ro de 1956, e re no va da pelo
De cre to nº 88.263, de 27 de abril de 1983 (Pro ces so 
nº 53770.000085/93);

m) Empre sa Ca po nen se de Ra di o di fu são Am
Ltda., a par tir de 25 de fe ve re i ro de 1998, na ci da de
de Ca pão da Ca noa, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ou tor ga da pelo De cre to nº 95.633, de 13 de ja ne i ro
de 1988 (Pro ces so nº 53790.001565/97);

n) Gru po Edi to ri al Si nos S/A., a par tir de 2 de
ju nho de 1997, na ci da de de Cam po Bom, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Cin de re la S/A., con for me Por ta ria nº 477, de
27 de maio de 1977, re no va da pelo De cre to nº
95.998, de 2 de maio de 1988, e trans fe ri da pelo
De cre to de 20 de ju nho de 1996, para a con ces si o -
ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53790.000968/97);

o) Rá dio Qu e rên cia De San to Au gus to Ltda., a
par tir de 23 de fe ve re i ro de 1998, na ci da de de San -
to Au gus to, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da 
pelo De cre to nº 95.584, de 5 de ja ne i ro de 1988
(Pro ces so nº 53790.001652/97);

p) Rá dio Re pór ter Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ijuí, Esta do do Rio Gran de do 
Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 388, de 16 de 
ju lho de 1956, e re no va da pelo De cre to nº 89.629,
de 08 de maio de 1984 (Pro ces so nº
53790.000161/94);

q) Rá dio Sa nan du va Ltda., a par tir de 26 de
se tem bro de 1997, na ci da de de Sa nan du va, Esta do 
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria nº
995, de 20 de se tem bro de 1977, e re no va da pelo
De cre to nº 95.852, de 21 de mar ço de 1988 (Pro -
ces so nº 53790.000672/97);

r) Rá dio Ve nân cio Ai res Ltda., a par tir de 1º de 
maio de 1994, na ci da de de Ve nân cio Ai res, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 496, de 30 de ou tu bro de 1959, e re no va -
da pelo De cre to nº 89.590, de 27 de abril de 1984
(Pro ces so nº 53790.000156/94);

s) Rá dio Cha mo nix Ltda., a par tir de 17 de
agos to de 1997, na ci da de de Mogi Mi rim, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria nº 508, de 16 
de agos to de 1967, e re no va da pelo De cre to de 14
de de zem bro de 1994, apro va do pelo De cre to Le gis -
la ti vo nº 79, de 1996, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da 
União em 29 de agos to de 1996 (Pro ces so nº
53830.000794/97);

t) Rá dio Cul tu ra de Leme Ltda., a par tir de 23
de abril de 1995, na ci da de de Leme, Esta do de São 
Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria nº 85, de 1º de abril
de 1965, e re no va da pelo De cre to nº 96.870, de 29
de se tem bro de 1988 (Pro ces so nº
53830.000060/97);

u) Rá dio Hertz de Fran ca Ltda., a par tir de 19
de de zem bro de 1995, na ci da de de Fran ca, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 76.503, de 
23 de ou tu bro de 1975, e re no va da pelo De cre to nº
92.243, de 30 de de zem bro de 1985 (Pro ces so nº
53830.001169/95);

v) Rá dio No tí ci as Bra si le i ras Ltda., a par tir de
6 de ju lho de 1997, na ci da de de Ma tão, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria nº 600, de 4 de
ju lho de 1987, re no va da pela Por ta ria nº 284, de 25
de no vem bro de 1987, e au to ri za da a pas sar à con -
di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de
po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra, pela Expo si -
ção de Mo ti vos nº 139,de 21 de ju lho de 1987, pu bli -
ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 29 sub se qüen -
te (Pro ces so nº 53830.000206197);

II – Con ces são, em onda Tro pi cal:

Rá dio Di fu so ra de Cá ce res Ltda., a par tir de 28 
de agos to de 1996, na ci da de de Cá ce res, Esta do
de Mato Gros so, ou tor ga da pelo De cre to nº 78.201,
de 4 de agos to de 1976, e re no va da pelo De cre to nº 
93.640, de 2 de de zem bro de 1986 (Pro ces so nº
53690.00017196);
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III – Au to ri za ção, em onda Mé dia:

Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de São Pe dro do Sul – Rá -
dio Mu ni ci pal São  Pe dren se, a par tir de 08 de se -
tem bro de 1997, na ci da de de São Pe dro do Sul,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 94.566, de 08 de ju lho de 1987 (Pro ces so
nº 53790.000592/97);

IV – Au to ri za ção, em onda Tro pi cal:

Fun da ção de Te le co mu ni ca ções do Pará –
Fun tel pa, a par tir de 20 de agos to de 1996, na ci da -
de de Be lém, Esta do do Pará, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 92.774, de 12 de ju nho de 1986 (Pro ces so
nº 53720.000311/96).

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens:

I – Te le vi são Goya Ltda., a par tir de 30 de ju lho 
de 1991, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás,
ou tor ga da pelo De cre to nº 77.882, de 22 de ju nho
de 1976 (Pro ces so nº 29109.000119/91);

II – Te le vi são Ci da de Bran ca Ltda., a par tir de
15 de mar ço de 1997, na ci da de de Co rum bá, Esta -
do de Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pelo De cre to
nº 59.973 de 10 de ja ne i ro de 1967, e re no va da pelo 
De cre to nº 87.156 de 5 de maio de 1982 (Pro ces so
nº 53700.002728/96).

Art. 3º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu -
são, cu jas con ces sões e au to ri za ções são re no va -
das por este De cre to, 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 e
seus re gu la men tos.

Art. 4º A re no va ção das con ces sões e au to ri za -
ções de que tra ta este De cre to so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 1º de fe ve re i ro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

PARECER CONJUR./MC. Nº 1510/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53730.000519194

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Per nam bu co

Inte res sa da: Rá dio Ru ral de Gu a ra bi ra Ltda.

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga

Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia. 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.

Con clu são: Pela ra ti fi ca ção do Pa re cer Ju rí di co nº
73/2000, que con clu iu fa vo ra vel men te ao re que ri do.

I – Do Re la tó rio

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va -
ção de con ces são, for mu la do pela Rá dio Ru ral de Gu -
a ra bi ra Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Gu a ra bi ra,
Esta do da Pa ra í ba.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da me di an te
De cre to nº 91.090, de 12 de mar ço de 1985, pu bli ca -
do no Diá rio Ofi ci al da União de 13 sub se qüen te.

3. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do de Per nam bu co, ten do aque la De le -
ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con so an te
Pa re cer Ju rí di co nº 73/2000, fls. 113/115 dos au tos.

II – Da Fun da men ta ção

4. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men -
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DRMC/PE, con -
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o que se se gue:

 – A en ti da de ob te ve au to ri za ção para al te rar os
seus qua dros so ci e tá rio e di re ti vo, atra vés da Expo si -
ção de Mo ti vos nº 358, de 29 de ju nho de 2001, pas -
san do a pos su ir as se guin tes con fi gu ra ções:

Cotistas Cotas
Maria José de Lucena Agui ar  50%
Pedro Adelson Guedes dos San tos 20%
Jarbelly Cristina de Lucena Agui ar 17%
Adriana Araújo dos San tos 13%
TO TAL 100%

Nome Cargo
Maria José de Lucena Agui ar Ge ren te

5. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am pa -
ra da ju ri di ca men te nos ter mos de que dis põem a Lei
nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis 
que o pe di do de sua re no va ção foi apre sen ta do na
for ma de vi da, no mo men to opor tu no e com a do cu -
men ta ção há bil.
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6. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va 
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o -
na men to em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga -
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces -
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

7. Res sal te-se que o pe di do de re no va ção da
en ti da de foi apre sen ta do a este Mi nis té rio tem pes ti -
va men te, em 15 de de zem bro de 1994, con for me re -
que ri men to de fls. 1 dos au tos, cu jos es tu dos se con -
clu í ram em 13 de no vem bro de 2000, na for ma do
men ci o na do Pa re cer de nº 73/2000, de fls. 113/115.

8. Di an te do con cur so das cir cuns tân ci as que
en vol vem a pre sen te re no va ção, deve o pro ces so se -
guir em seu trâ mi te, sen do viá vel, ju ri di ca men te, que
se au to ri ze a pos tu la da re no va ção, por 10 anos, a
par tir de 15 de mar ço de 1995.

III – Da Con clu são

9. Isto pos to, pro nun cio-me pelo en ca mi nha -
men to dos pre sen tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro das 
Co mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos
de re no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo -
ti vos e De cre to, com vis tas ao en ca mi nha men to ao
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do
pe di do.

10. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º, do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re -
no va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer, sub cen su ra.
Bra sí lia, 9 de no vem bro de 2001. – Mar cus Vi ni -

ci us Lima Fran co, Assis ten te Ju rí di co/AGU, Che fe
da Di vi são Ju rí di ca de Assun tos de Ra di o di fu são.

De Acor do. Enca mi nhe-se à Srª Con -
sul to ra Ju rí di ca.

Em, 12 de no vem bro de 2001. – Ma ria da Gló ria 
Tuxi F.dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun -
tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

Apro vo. Enca mi nhe-se ao Ga bi ne te do
Sr. Mi nis tro.

Em, 12 de no vem bro de 2001. – Ra i mun da No -
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PARECERES

PARECER Nº 575, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 260, de 2001, de au to ria do Se na dor
Ro me ro Jucá, que al te ra a re da ção do ca -
put do art. 12, da Lei nº 9.493, de 1997,
para con ce der aos mu ni cí pi os isen ção
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos – IPI, nos pro du tos que es pe ci fi ca.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 91, I, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral (RISF), é sub me ti do à apre ci a ção
ter mi na ti va des ta Co mis são o Pro je to de Lei do Se na -
do nº 260, de 2001, que “al te ra a re da ção do ca put do 
art. 12 da Lei nº 9.493, de 1997, para con ce der aos
mu ni cí pi os isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos – IPI, nos pro du tos que es pe ci fi ca”.

Embo ra ini ci a da an tes do tér mi no da le gis la tu -
ra an te ri or, a tra mi ta ção do re fe ri do pro je to deve
con ti nu ar, ex vi do dis pos to no art. 332 do RISF,
com a re da ção dada pelo art. 1º da Re so lu ção nº
17, de 2002, do Se na do Fe de ral.

O Pro je to em ca u sa, de au to ria do emi nen te
Se na dor Ro me ro Jucá, é cons ti tu í do por dois ar ti gos.

O art. 1º es ten de aos ór gãos de se gu ran ça dos 
mu ni cí pi os a isen ção do IPI pre vis ta no art. 12 da
Lei nº 9.493, de 10 de se tem bro de 1997. Essa isen -
ção abran ge os apa re lhos trans mis so res e re cep to -
res de ra di o te le fo nia e ra di o te le gra fia; os ve í cu los
para pa tru lha men to po li ci al; e as ar mas e mu ni ções, 
quan do ad qui ri dos pe los ór gãos de se gu ran ça pú bli -
ca da União, dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral.

O art. 2º con tém cláu su la ex pres sa de vi gên -
cia, fi xan do para seu iní cio a data de pu bli ca ção da
lei.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal.

II – Aná li se

O art. 144 da Cons ti tu i ção, que tra ta de se gu ran -
ça pú bli ca, fa cul ta aos mu ni cí pi os a cri a ção de guar -
das mu ni ci pa is para pro te ger seus bens, ser vi ços e
ins ta la ções, con for me dis pu ser a lei.

Com ful cro nes se dis po si ti vo cons ti tu ci o nal e
aten den do ao cla mor po pu lar por se gu ran ça pú bli ca, 
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mu i tos mu ni cí pi os de di ca ram-se à for ma ção de cor -
pos de guar da mu ni ci pal.

Mas esse em pre en di men to, de fun da men tal
im por tân cia não só para a pro te ção do pa tri mô nio
mu ni ci pal como da pró pria po pu la ção, e obs ta cu li za -
do pe las di fi cul da des or ça men tá ri as que afli gem
qua se to dos os mu ni cí pi os.

Daí o mé ri to da pro po si ção sob aná li se: ela
per mi te aos mu ni cí pi os eco no mi zar uma par ce la
dos re cur sos ne ces sá ri os ao equi pa men to de seus
cor pos de guar da e, ao mes mo tem po, cor ri ge gra ve 
in jus ti ça, de ca rá ter an ti i so nô mi co, qual seja a con -
ces são do be ne fí cio isen ci o nal em ca u sa ape nas
para os ór gãos de se gu ran ça da União, dos es ta dos 
e do Dis tri to Fe de ral.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de, nada há a ob je -
tar. A ma té ria é de com pe tên cia do Con gres so Na ci -
o nal, ex vi dos arts. 48, I, e 153, IV, da Car ta de
1988; a ini ci a ti va da pro po si ção está res pal da da no
art. 61, ca put, do tex to cons ti tu ci o nal.

A ju ri di ci da de, a nos so ver, não en con tra óbi ce
no art. 14 da Lei Com ple men tar nº 101, de 24 de
maio de 2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal–
LRF), aba i xo trans cri to:

Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen -
ti vo ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de -
cor ra re nún cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa -
nha da de es ti ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi -
nan ce i ro no exer cí cio em que deva ini ci ar sua vi -
gên cia e nos dois se guin tes, aten der ao dis pos to
na lei de di re tri zes or ça men tá ri as e a pelo me nos
uma das se guin tes con di ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da
lei or ça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não
afe ta rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no
ane xo pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de com -
pen sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put, por
meio do au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va -
ção de alí quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, maj 
ora ção ou cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di -
fi ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção

dis cri mi na da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros
be ne fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren -
ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do
in cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o ca put des te ar -
ti go de cor rer da con di ção con ti da no in ci so II, o be -
ne fí cio só en tra rá em vi gor quan do im ple men ta das
as me di das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:

I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos
pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art. 153 da
Cons ti tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te
seja in fe ri or ao dos res pec ti vos cus tos de co bran ça.

As exi gên ci as for mu la das no ca put e nos in ci -
sos I e II do art. 14 da LRF, re la ti va men te a pro po si -
ções con ces si vas de isen ção, ou de ou tro be ne fí cio
tri bu tá rio, das qua is de cor ra re nún cia de re ce i ta, são 
de aten di men to im pos sí vel na Casa ini ci a do ra, pois
não se pode exi gir que seus au to res, Se na do res ou
De pu ta dos, adi vi nhem em que exer cí cio fi nan ce i ro
elas de ve rão en trar em vi gor.

So men te na fase fi nal de tra mi ta ção des sas
pro po si ções no Con gres so Na ci o nal, ou seja, quan -
do imi nen te a sua apro va ção com ou sem emen das
na Casa re vi so ra, é que se tem co nhe ci men to do
exer cí cio fi nan ce i ro em que elas pro va vel men te co -
me ça rão a vi go rar.

Por tan to, o aten di men to das re fe ri das exi gên ci -
as da LRF só é fac tí vel na Casa re vi so ra, sal vo se a
pro po si ção foto de vol vi da à Casa de ori gem para
apre ci a ção de emen das.

III – Voto

Com ful cro nas ra zões aci ma ex pos tas, ilus tra ti -
vas da cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e mé ri to do
Pro je to de Lei do Se na do nº 260, de 2001, so mos
pela sua apro va ção.

Sala da Co mis são, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Ga ri bal di Alves, Re la tor –  Ana Jú lia Ca re pa – Edu -
ar do Su plicy – Del cí dio Ama ral – Ro ber to Sa tur ni -
no – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Fer nan do Be zer ra
– Flá vio Arns –   Mão San ta –  Gil ber to Mes tri nho –
João Alber to Sou za – Pe dro Si mon – Val dir Ra upp
–  Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is – Ro dolp ho Tou ri -
nho – João Ri be i ro –   Sér gio Gu er ra – Tas so Je re -
is sat – Ro me ro Jucá – Alme i da Lima –  Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;
....................................................................................

SUB SE ÇÃO III
Das Leis

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

CAPÍTULO III
Da Se gu ran ça Pú bli ca

Art. 144. A se gu ran ça pú bli ca, de ver do Esta do,
di re i to e res pon sa bi li da de de to dos, é exer ci da para a
pre ser va ção da or dem pú bli ca e da in co lu mi da de das
pes so as e do pa tri mô nio, atra vés dos se guin tes ór -
gãos:

I – po lí cia fe de ral;
II – po lí cia ro do viá ria fe de ral;
III – po lí cia fer ro viá ria fe de ral;
IV – po lí ci as ci vis;
V – po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros mi -

li ta res.

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“§ 1º A po lí cia fe de ral, ins ti tu í da por lei
como ór gão per ma nen te, or ga ni za do e man -
ti do pela União e es tru tu ra do em car re i ra,
des ti na-se a:”

I – apu rar in fra ções pe na is con tra a or dem po -
lí ti ca e so ci al ou em de tri men to de bens, ser vi ços e

in te res ses da União ou de suas en ti da des au tár qui -
cas e em pre sas pú bli cas, as sim como ou tras in fra -
ções cuja prá ti ca te nha re per cus são in te res ta du al
ou in ter na ci o nal e exi ja re pres são uni for me, se gun -
do se dis pu ser em lei; 

II – pre ve nir e re pri mir o trá fi co ilí ci to de en tor pe -
cen tes e dro gas afins, o con tra ban do e o des ca mi nho, 
sem pre ju í zo da ação fa zen dá ria e de ou tros ór gãos
pú bli cos nas res pec ti vas áre as de com pe tên cia;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“III – exer cer as fun ções de po lí cia ma -
rí ti ma, ae ro por tuá ria e de fron te i ras;”

IV – exer cer, com ex clu si vi da de, as fun ções de 
po lí cia ju di ciá ria da União.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“§ 2º A po lí cia ro do viá ria fe de ral,
Órgão per ma nen te, or ga ni za do e man ti do
pela União e es tru tu ra do em car re i ra, des ti -
na-se, na for ma da lei, ao pa tru lha men to os -
ten si vo das ro do vi as fe de ra is.”

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“§ 3º A po lí cia fer ro viá ria fe de ral, ór gão 
per ma nen te, or ga ni za do e man ti do pela
União e es tru tu ra do em car re i ra, des ti na-se, 
na for ma da lei, ao pa tru lha men to os ten si vo
das fer ro vi as fe de ra is.”

§ 4º às po lí ci as ci vis, di ri gi das por de le ga dos
de po lí cia de car re i ra, in cum bem, res sal va da a com -
pe tên cia da União, as fun ções de po lí cia ju di ciá ria e
a apu ra ção de in fra ções pe na is, ex ce to as mi li ta res.

§ 5º às po lí ci as mi li ta res ca bem a po lí cia os ten -
si va e a pre ser va ção da or dem pú bli ca; aos cor pos de 
bom be i ros mi li ta res, além das atri bu i ções de fi ni das
em lei, in cum be a exe cu ção de ati vi da des de de fe sa
ci vil.

§ 6º As po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros
mi li ta res, for ças au xi li a res e re ser va do Exér ci to, su -
bor di nam-se, jun ta men te com as po lí ci as ci vis, aos
Go ver na do res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os.

§ 7º A lei dis ci pli na rá a or ga ni za ção e o fun ci o -
na men to dos ór gãos res pon sá ve is pela se gu ran ça
pú bli ca, de ma ne i ra a ga ran tir a efi ciên cia de suas ati -
vi da des.
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§ 8º Os Mu ni cí pi os po de rão cons ti tu ir guar das
mu ni ci pa is des ti na das à pro te ção de seus bens, ser -
vi ços e ins ta la ções, con for me dis pu ser a lei.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“§ 9º A re mu ne ra ção dos ser vi do res
po li ci a is in te gran tes dos ór gãos re la ci o na -
dos nes te ar ti go será fi xa da na for ma do §
4º do art. 39.”

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

SE ÇÃO III
Dos Impos tos da União

Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so -
bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos;
....................................................................................

IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
....................................................................................

§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das
as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú -
bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser va rão as

nor mas téc ni cas e le ga is, con si de ra rão os efe i tos das
al te ra ções na le gis la ção, da va ri a ção do ín di ce de
pre ços, do cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer
ou tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das de de -
mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti mos três anos, da 
pro je ção para os dois se guin tes àque le a que se re fe -
ri rem, e da me to do lo gia de cál cu lo e pre mis sas uti li -
za das.

§ 1º Re es ti ma ti va de re ce i ta por par te do Po der
Le gis la ti vo só será ad mi ti da se com pro va do erro ou
omis são de or dem téc ni ca ou le gal.

§ 2º O mon tan te pre vis to para as re ce i tas de
ope ra ções de cré di to não po de rá ser su pe ri or ao das

des pe sas de ca pi tal cons tan tes do pro je to de lei or ça -
men tá ria.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo de cada ente co lo ca rá à
dis po si ção dos de ma is Po de res e do Mi nis té rio Pú bli -
co, no mí ni mo trin ta dias an tes do pra zo fi nal para en -
ca mi nha men to de suas pro pos tas or ça men tá ri as, os
es tu dos e as es ti ma ti vas das re ce i tas para o exer cí cio 
sub se qüen te, in clu si ve da cor ren te lí qui da, e as res -
pec ti vas me mó ri as de cál cu lo.
....................................................................................

SE ÇÃO II
Da Re nún cia de Re ce i ta

Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo
ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re -
nún cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti -
ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí -
cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se -
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as e a pelo me nos uma das se guin tes con di -
ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da lei
or ça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não afe ta -
rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo
pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de com -
pen sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put, por
meio do au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va -
ção de alí quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma -
jo ra ção ou cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di -
fi ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção
dis cri mi na da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros
be ne fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren -
ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do
in cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o ca put des te ar -
ti go de cor rer da con di ção con ti da no in ci so II, o be -
ne fí cio só en tra rá em vi gor quan do im ple men ta das
as me di das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:

I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos
pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art. 153 da
Cons ti tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te
seja in fe ri or ao dos res pec ti vos cus tos de co bran ça.
....................................................................................
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PARECERES NºS 576 E 577, DE 2003

So bre o Pro je to de Re so lu ção nº 27,
de 2000, de au to ria do Se na dor Osmar
Dias e ou tros Se nho res Se na do res, que
es ta be le ce alí quo ta do Impos 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 ção de Ser vi -
ços de Trans por te Inte res ta du al e Inter -
mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção, nas ope ra -
ções e pres ta ções in te res ta du a is com fa -
ri nha de tri go; e so bre o Pro je to de Re so -
lu ção nº 42, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Osmar Dias e ou tros Se nho res Se na -
do res, que re vo ga a Re so lu ção nº 95, de
1996, do Se na do Fe de ral, que fixa alí quo -
ta para co bran ça de ICMS. (Tra mi tan do
em con jun to, nos ter mos do Re que ri men -
to nº 527, de 2001).

PARECER Nº 576, DE 2003, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Che gam à apre ci a ção des ta Co mis são, após
apro va ção de re que ri men to de tra mi ta ção con jun ta,
os pro je tos de re so lu ção re fe ri dos ria emen ta, am bos
de au to ria do Se na dor Osmar Dias e ou tros.

Com o pri me i ro, os ilus tres Au to res pre ten dem
es ta be le cer em 7% (sete por cen to) a alí quo ta do
Impos 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 ção de Ser vi ços de Trans -
por te in te res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca -
ção – ICMS in ci den te so bre ope ra ções in te res ta du a is 
com fa ri nha de tri go.

Na jus ti fi ca ção da ini ci a ti va, os Au to res afir mam
que a ele va da car ga tri bu tá ria que re cai so bre nos sos
pro du tos está pon do em ris co a con ti nu i da de das
ope ra ções das em pre sas na ci o na is. Com isso, a fa ri -
nha de tri go pro du zi da no Bra sil aca ba sen do ven di da 
por um pre ço su pe ri or ao da fa ri nha im por ta da, com
na tu ral per da de com pe ti ti vi da de, le van do os com pra -
do res bra si le i ros a mi gra rem para o mer ca do ex ter no,
prin ci pal men te o da Argen ti na, haja vis ta que os pro -
du to res da que le país re ce bem de seu Go ver no be ne -
fí cio fis cal con sis ten te na de vo lu ção dos im pos tos in -
ci den tes so bre pro du tos ex por ta dos.

Sa li en tam que a re du ção do ônus fis cal su por ta -
do pe los pro du to res bra si le i ros é à me di da mais in di -
ca da para re cu pe rar a atra ti vi da de de seu pro du to, o
que se es pe ra do Se na do, me di an te a re du ção das

alí quo tas do ICMS, tri bu to que mais ele va o pre ço da
fa ri nha de tri go.

O PRS nº 42, de 2001, a seu tur no, tem por es -
co po re vo gar a Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 95,
de 1996, que re du ziu para 4% (qua tro por cen to) a alí -
quo ta do ICMS in ci den te nas pres ta ções de ser vi ço
de trans por te aé reo in te res ta du al de pas sa ge i ro, car -
ga e mala pos tal.

Jus ti fi can do a ini ci a ti va, seus Au to res uti li -
zam-se de duas li nhas bá si cas de ar gu men ta ção. Pri -
me i ra men te, a Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 5, de
1996, se ria inú til no que toca à re du ção na car ga tri -
bu tá ria fi nal do ICMS in ci den te so bre os ser vi ços a
que se re fe re, pois o peso do im pos to no pre ço fi nal
de cada mer ca do ria ou ser vi ço tri bu ta do é de ter mi na -
do pela alí quo ta apli ca da à úl ti ma ope ra ção, que será
sem pre aque la apli cá vel às ope ra ções in ter nas, es tas 
fi xa das in di vi du al men te pe las uni da des da Fe de ra -
ção. Ga ran tem, as sim, que o úni co efe i to prá ti co da
RSF nº 95/96 foi o de trans fe rir re ce i ta do ICMS dos
Esta dos onde se ini ci am as pres ta ções de ser vi ços
de trans por te aé reo para os Esta dos des ti na tá ri os.

Por fim, ad vo gam que o es ta be le ci men to de alí -
quo tas do ICMS di fe ren ci a das por mer ca do ria ou ser -
vi ço, isto é, o es ta be le ci men to de alí quo tas se le ti vas,
re fu gi ria à com pe tên cia do Se na do Fe de ral, pois ca -
be ria ex clu si va men te às uni da des da Fe de ra ção, ti tu -
la res que são da com pe tên cia im po si ti va re fe ren te ao
im pos to.

Subs cre vem as ini ci a ti vas, além de seu pri me i ro 
sig na tá rio, ou tros vin te e sete se nho res Se na do res.

Aos pro je tos não fo ram apre sen ta das emen das.
É o re la tó rio.

II – Aná li se

A esta Co mis são, nos ter mos do art. 101, in ci so
I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, cabe opi -
nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de das ma té ri as que lhe se jam sub me ti das.

A exis tên cia de mais de uma en ti da de per so ni fi -
ca da do ta da de com pe tên cia cons ti tu ci o nal para le -
gis lar so bre um mes mo im pos to sus ci ta o apa re ci -
men to de di ver sas ques tões, nem sem pre bem re sol -
vi das pe los nos sos dou tri na do res. Nes se am bi en te
in se re-se a fi gu ra do ICMS, cuja com pe tên cia le gis la -
ti va está re par ti da en tre as uni da des da Fe de ra ção e
o Se na do Fe de ral.

Nos so po si ci o na men to ante as pro po si ções le -
gis la ti vas que ora se nos sub me tem será de ter mi na -
do pela es pé cie de com pe tên cia atri bu í da pela Cons -
ti tu i ção aos Esta dos e ao Se na do Fe de ral e pe los li mi -
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tes den tro dos qua is cada qual exer ce rá suas prer ro -
ga ti vas.

Na re a li da de, sen do tri bu to dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral, o ICMS te ria sua com pe tên cia le gis -
la ti va afe ta, a prin cí pio, ple na men te, àque las uni da -
des fe de ra das. Po rém, por se tra tar de im pos to do ta -
do de in crí vel po der de ar re ca da ção e com o in tu i to de 
evi tar que ser vis se de ob je to de con fli to en tre os en -
tes tri bu tan tes, o le gis la dor cons ti tu in te re ti rou dos
Esta dos-Mem bros a com pe tên cia para o es ta be le ci -
men to de di ver sos de seus as pec tos le gis la ti vos.

Entre tais ex ce ções, con so an te o art. 155, § 2º,
in ci so IV, do Di plo ma Su pre mo, ao Se na do Fe de ral
com pe te es ta be le cer, me di an te ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca ou de um ter ço de seus mem bros, 
as alí quo tas do ICMS apli cá ve is às ope ra ções e pres -
ta ções, in te res ta du a is e de ex por ta ção.

Com isso, ve ri fi ca-se, num pri me i ro mo men to,
que as pro po si ções não apre sen ta ri am qual quer eiva
quan to à sua ini ci a ti va, por quan to subs cri tas por não
me nos que vin te e sete Srs. Se na do res. Mas a cons -
ta ta ção fi nal de exis tên cia, ou não, de ví cio de ini ci a ti -
va de pen de rá, ain da, da in ves ti ga ção da com pe tên cia 
para dis por so bre a ma té ria abran gi da pe los pro je tos.

E a ma té ria en vol vi da, tan to no PRS nº 27, de
2000, como na RSF nº 95, de 1996, é uma só: o es ta -
be le ci men to de alí quo ta dis tin ta para ope ra ções in te -
res ta du a is com de ter mi na da es pé cie de mer ca do ria
ou de ser vi ço su je i tos à in ci dên cia do ICMS.

Sa be mos que o es ta be le ci men to das alí quo tas
do ICMS apli cá ve is às ope ra ções e pres ta ções in te -
res ta du a is é da com pe tên cia ex clu si va do Se na do Fe -
de ral (art. 155, § 2º, IV, CF). Sa be mos, tam bém, que o
es ta be le ci men to das alí quo tas apli cá ve is às ope ra -
ções e pres ta ções in ter nas com pe te a cada uni da de
da Fe de ra ção. Além dis so, a Cons ti tu i ção de 1988,
ino van do em re la ção à an te ri or, dis pôs que o ICMS
po de rá ser se le ti vo em fun ção da es sen ci a li da de das
mer ca do ri as e dos ser vi ços (art. 155, § 2º, III).

Par tin do-se do pres su pos to de que a se le ti vi da -
de é exer ci da me di an te ado ção de alí quo tas di fe ren -
tes para as di fe ren tes es pé ci es de mer ca do ri as e ser -
vi ços, se ria ne ces sá rio in ves ti gar se ape nas os Esta -
dos e o Dis tri to Fe de ral po de ri am tor nar o im pos to se -
le ti vo den tro de seus ter ri tó ri os, ou se o Se na do Fe de -
ral, ao fi xar as alí quo tas in te res ta du a is, po de ria,
igual men te, ado tar alí quo tas se le ti vas.

Em ou tras pa la vras, a com pe tên cia para tor nar
o im pos to se le ti vo se ria ex clu si va dos Esta dos? Ou
se ria con cor ren te en tre os Esta dos e o Se na do Fe de -
ral? Ou se ria, ain da, ex clu si va dos Esta dos nas ope -

ra ções in ter nas e ex clu si va do Se na do nas ope ra ções 
in te res ta du a is?

Há quem afir me que a atri bu i ção dada pela
Cons ti tu i ção ao Se na do Fe de ral es go ta-se no ba li za -
men to da tri bu ta ção do ICMS, não abar can do a ins ti -
tu i ção da se le ti vi da de do im pos to. A exe ge se do art.
155, § 2º, IV, da Car ta in di ca ria que ao Se na do in cum -
be, tão-so men te, fi xar as alí quo tas (uni for mes para
to das as mer ca do ri as e ser vi ços) nas ope ra ções e
pres ta ções in te res ta du a is e de ex por ta ção. Essa atri -
bu i ção te ria sido in te gral men te cum pri da com a ex pe -
di ção da Re so lu ção nº 22, de 19 de maio de 1989,
que fi xou em doze por cen to as alí quo tas in te res ta du -
a is (sete por cen to para ope ra ções ini ci a das nas re -
giões Sul e Su des te, com des ti no às de ma is e ao
Espí ri to San to), e em tre ze por cen to as alí quo tas de
ex por ta ção (hoje, não mais apli cá ve is em face da de -
so ne ra ção to tal das ex por ta ções pela Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996).

Para es ses, o ICMS é im pos to da com pe tên cia
es ta du al e, em de cor rên cia dos prin cí pi os da ex clu si -
vi da de dos im pos tos e da in de le ga bi li da de de com pe -
tên cia tri bu tá ria, pre vis tos nos arts. 7º e 17 do Có di go
Tri bu tá rio Na ci o nal, so men te os Esta dos e o Dis tri to
Fe de ral po de ri am so bre ele le gis lar e, por con se guin -
te, tor ná-lo se le ti vo em fun ção da es sen ci a li da de das
mer ca do ri as ou ser vi ços, o que tem sido con cre ti za do 
pela le gis la ção es ta du al.

A se le ti vi da de do ICMS ha ve ria que ser exer ci -
da, con se qüen te men te, no eixo das alí quo tas in ter -
nas, já que a alí quo ta in te res ta du al de ve ria ser uni for -
me. Essa é a con clu são de J. Cre tel la Jr. que, dis cor -
ren do so bre a se le ti vi da de do im pos to, as se ve ra:
“Cabe, as sim, ao le gis la dor es ta du al, den tro do po der
dis cri ci o ná rio de que dis põe, no cam po le gis la ti vo, se -
le ci o nar as mer ca do ri as e os ser vi ços, dis pon do-os
eqüi ta ti va men te em re la ção à ta be la das alí quo tas”
(em Co men tá ri os à Cons ti tu i ção Bra si le i ra de 1988,
2ª ed., p. 3658).

Ives Gan dra da Sil va Mar tins, so bre a mes ma
ma té ria, ex põe: “Por essa ra zão, cre io ter pre fe ri do
de i xar, o cons ti tu in te, o prin cí pio da se le ti vi da de como 
uma op ção a ser al ber ga da pelo le gis la dor es ta du al,
se de in te res se a sua ado ção”. (Co men tá ri os à Cons -
ti tu i ção do Bra sil, Sa ra i va, 6º vol., tomo I, p. 415).

Não é bem isso, po rém, o que se de pre en de do
tex to cons ti tu ci o nal. Pri me i ra men te, o Esta tu to dis põe 
que o ICMS po de rá ser se le ti vo; em se gui da, atri bui
ao Se na do Fe de ral o po der-de ver de fi xar as alí quo -
tas apli cá ve is às ope ra ções e pres ta ções, in te res ta -
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du a is e de ex por ta ção, sem de ter mi nar que tais alí -
quo tas se jam uni for mes para to das as mer ca do ri as e
ser vi ços. Pelo con trá rio, a pró pria Cons ti tu i ção pre vê
alí quo tas in te res ta du a is di fe ren ci a das con for me o
Esta do de ori gem ou de des ti no das mer ca do ri as e
ser vi ços.

No que se re fe re ao exer cí cio da com pe tên cia
cons ti tu ci o nal, vale, aqui, ci tar al gu mas re gras de her -
me nêu ti ca ex pos tas por J. H. Me i rel les Te i xe i ra, em
sua obra Cur so de Di re i to Cons ti tu ci o nal:

– Tudo quan to for ne ces sá rio para to mar efe ti vo
qual quer dis po si ti vo cons ti tu ci o nal – cons ti tua ele
pro i bi ção, res tri ção, ou uma con ces são de po der –
deve ser con si de ra do im plí ci to ou su ben ten di do no
pró prio dis po si ti vo.

– Qu an do a Cons ti tu i ção con ce de um po der em
ter mos ge ra is, a con ces são in clui to dos aque les po -
de res par ti cu la res e aces só ri os, jul ga dos ne ces sá ri os 
a fazê-lo efe ti vo.

– Onde os me i os não fo rem es pe ci fi ca dos, po -
de rão ser uti li za dos to dos os me i os apro pri a dos
para atin gir o ob je ti vo da con ces são de po der, des -
de que não in ter fi ram des ne ces sa ri a men te com in te -
res ses exis ten tes ou di re i tos ad qui ri dos.

Con clu í mos, por tan to, que a com pe tên cia atri -
bu í da ao Se na do para a fi xa ção de alí quo tas in te -
res ta du a is é tam bém ex clu si va e não está su je i ta a
con di ci o nan tes que im pe çam o es ta be le ci men to de
alí quo tas es pe ci a is con for me a na tu re za da mer ca -
do ria ou do ser vi ço, até por que a se le ti vi da de do im -
pos to é uma das me tas de jus ti ça fis cal pre co ni za -
das pelo pró prio cons ti tu in te e que, por isso mes mo, 
deve ser bus ca da, a todo o tem po, pelo le gis la dor in -
fra cons ti tu ci o nal, den tro de sua es fe ra de com pe tên -
cia. Isso tor na le gí ti ma a ini ci a ti va re la ti va ao PRS nº 
27, de 2000, e in dis cu tí vel a com pe tên cia do Se na -
do Fe de ral para co nhe ci men to e de li be ra ção so bre a 
ma té ria.

A esse pro pó si to, não se pode de i xar de re co -
nhe cer que a pró pria Re so lu ção do Se na do Fe de ral
nº 95, de 1996, que se quer ago ra re vo gar, nes ses
seus cin co anos de vi gên cia, ja ma is teve a sua
cons ti tu ci o na li da de ques ti o na da pe ran te o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. Con ti nua, ao re vés, em ple na ope -
ra ti vi da de, fa zen do pre su mir, até de ci são em con trá -
rio, que guar da in te i ra com pa ti bi li da de com o tex to
cons ti tu ci o nal e que o Se na do, ao apro vá-la, agiu
es tri ta men te den tro dos li mi tes de sua com pe tên cia, 
de li ne a dos no art. 155, § 2º, IV, do Di plo ma Su pre -
mo.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, vo ta mos pela cons ti tu ci o na li -
da de e ju ri di ci da de e boa ade qua ção à téc ni ca le gis -
la ti va do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 27, de
2000, e pela re je i ção do Pro je to de Re so lu ção do Se -
na do nº 42, de 2001, por se rem in sub sis ten tes as ale -
ga ções de in cons ti tu ci o na li da de que mo ti va ram a sua 
apre sen ta ção.

Sala da Co mis são, 19 de ju nho de 2002. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
Osmar Dias – Mo re i ra Men des – Se bas tião Ro cha
– Ma ria do Car mo Alves – Ger son Ca ma ta – Amir
Lan do – Ro ber to Re quião – José Edu ar do Du tra –
Ri car do San tos – Be ní cio Sam pa io – Pe dro Si mon
– Wal deck Orné las – Ro ber to Fre i re – José Fo ga ça
(sem voto) – Ro meu Tuma – Anto nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 577, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Após apro va da a sua cons ti tu ci o na li da de na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ),
con so an te os ter mos de im pe cá vel re la tó rio do Se na -
dor Luiz Otá vio, re to ma a esta Co mis são o Pro je to de
Re so lu ção do Se na do nº 27, de 2000, de au to ria do
Se nhor Se na dor Osmar Dias e Ou tros, me di an te o
qual pre ten dem os ilus tres Par la men ta res es ta be le cer
em sete por cen to a alí quo ta do Impos 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 ção de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al e
Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção (ICMS) in ci den te so -
bre ope ra ções in te res ta du a is com fa ri nha de tri go.

Ain da na CCJ, foi re je i ta do o Pro je to de Re so lu -
ção do Se na do nº 42, de 2001, tam bém de au to ria do
Se nhor Se na dor Osmar Dias e Ou tros, o qual tra mi ta
em con jun to com o PRS nº 27, de 2000, uma vez que
aque la Co mis são jul gou in sub sis ten tes as ale ga ções
de in cons ti tu ci o na li da de que fun da men ta ram a sua
apre sen ta ção.

Jus ti fi can do o PRS nº 27, de 2000, seus au to res
afir mam que a ele va da car ga tri bu tá ria que re cai so -
bre nos sos pro du tos está pon do em ris co a con ti nu i -
da de das ope ra ções das em pre sas na ci o na is. Com
isso, a fa ri nha de tri go pro du zi da no Bra sil aca ba sen -
do ven di da por um pre ço su pe ri or ao da fa ri nha im -
por ta da, com na tu ral per da de com pe ti ti vi da de, le van -
do os com pra do res bra si le i ros a mi gra rem para o
mer ca do ex ter no, prin ci pal men te o da Argen ti na, haja 
vis ta que os pro du to res da que le país re ce bem de seu
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go ver no be ne fí cio fis cal con sis ten te na de vo lu ção dos 
im pos tos in ci den tes so bre pro du tos ex por ta dos.

Sa li en tam que a re du ção do ônus fis cal su por ta -
do pe los pro du to res bra si le i ros é a me di da mais in di -
ca da para re cu pe rar a atra ti vi da de de seu pro du to, o
que se es pe ra do Se na do, me di an te a re du ção das
alí quo tas do ICMS, tri bu to que mais ele va o pre ço da
fa ri nha de tri go.

Subs cre vem a ini ci a ti va, além de seu pri me i ro
sig na tá rio, ou tros vin te e sete Se nho res Se na do res.

Qu an to ao PRS nº 42, de 2001, que pre co ni za a
re vo ga ção da Re so lu ção nº 95, de 1996, sob ale ga -
ção de sua inép cia e in cons ti tu ci o na li da de, con so an te 
re su mi do no pe núl ti mo pa rá gra fo da jus ti fi ca ção, está
subs cri to pelo pri me i ro sig na tá rio e mais vin te e seis
Se nho res Se na do res.

Aos pro je tos não fo ram apre sen ta das emen das.
Na aná li se adi an te, acom pa nha mos, na qua se in -

te gra li da de, a mi nu ta de re la tó rio so bre a mes ma ma té -
ria, an te ri or men te apre sen ta do a esta Co mis são pelo
emi nen te Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, por que in sus cep -
tí vel de re pa ros quan to à ar gu men ta ção adu zi da.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.

No que tan ge ao Pro je to de Re so lu ção do Se na -
do nº 27, de 2000, a per da da com pe ti ti vi da de dos
pro du to res de fa ri nha de tri go ins ta la dos no Bra sil em
face da con cor rên cia im per fe i ta a que es tão sub me ti -
dos re la ti va men te a in dús tri as de ou tros pa í ses, so -
bre tu do das lo ca li za das em Esta dos in te gran tes do
Mer co sul, com to das as van ta gens a ele ine ren tes, é
fato que tem pre o cu pa do aque les que se in te res sam
pelo fu tu ro de nos sa eco no mia.

Com efe i to, o País não pode as sis tir pas si va -
men te à de gra da ção da in dús tria na ci o nal li ga da a um 
se tor tão im por tan te como o do tri go, pro du to que in -
te gra a ma i or par te dos ali men tos con su mi dos pela
po pu la ção bra si le i ra, de nor te a sul.

Con for me mu i to bem in for ma a jus ti fi ca ção da
pro po si ção em aná li se, o seg men to dos mo i nhos de
tri go, pe las di fi cul da des que atra ves sa, en con tra-se
em si tu a ção que ins pi ra sé ri os cu i da dos e exi ge ime -
di a tas pro vi dên ci as para que se evi te o fe cha men to
de mu i tos em pre en di men tos, o que tra ria trá gi cas
con se qüên ci as, como o em po bre ci men to de mu i tas
lo ca li da des e o au men to do já alar man te ní vel de de -
sem pre go.

No que se re fe re aos tri bu tos fe de ra is, a União
nada pode fa zer no mo men to, ten do em vis ta a obe -
diên cia que deve aos tra ta dos e con ven ções in ter na -
ci o na is de que é sig na tá ria, sob pena das san ções

ne les pre vis tas para os ca sos de que bra de tais ins -
tru men tos.

Qu an to ao prin ci pal tri bu to es ta du al a gra var a fa -
ri nha de tri go, ne nhum em pe ci lho há no que se re fe re
ao es ta be le ci men to des ta ou da que la alí quo ta in te res -
ta du al. Pa re ce-nos que a re du ção aqui pro pos ta de
cin co pon tos per cen tu a is na alí quo ta do ICMS não tra -
rá gra ves pre ju í zos aos Esta dos ex por ta do res do pro -
du to, mas ser vi rá para ali vi ar a si tu a ção dos pro du to -
res na ci o na is, os qua is po de rão co lo car seu pro du to
no mer ca do em con di ções de igual da de com seus
com pe ti do res es tran ge i ros, ga ran tin do a con ti nu i da de
de suas ope ra ções e a ma nu ten ção do em pre go de mi -
lha res de pais de fa mí lia que aqui con vi vem.

Além do mais, a ino va ção não afe ta rá as sa í das
do pro du to dos es ta be le ci men tos si tu a dos nas re -
giões Sul e Su des te com des ti no às de ma is re giões e
ao Esta do do Espí ri to San to, que já são one ra das em
sete por ce nho.

A com pe tên cia des ta Casa para to mar a de ci -
são pro pos ta é per fe i ta men te le gí ti ma, con for me já
de cla ra do pela CCJ, po den do ser aqui mais uma vez
in vo ca da a Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 95, de
1996, que re du ziu para qua tro por cen to a alí quo ta do
im pos to apli cá vel à pres ta ção de ser vi ço de trans por -
te aé reo in te res ta du al de pas sa ge i ro, car ga e mala
pos tal. De ve ras, di an te da si tu a ção ana li sa da, o Se -
na do não po de ria exi mir-se de agir cor ri gin do uma
dis tor ção pro vo ca da, não pe los agen tes eco nô mi cos
na ci o na is, mas pe los gra va mes tri bu tá ri os que es tão
obri ga dos a su por tar e pe los in cen ti vos à ex por ta ção
vi gen tes em ou tros pa í ses.

Entre tan to, no to can te à Re so lu ção do Se na do 
nº 42, de 2001, acom pa nha mos a ma ni fes ta ção da
CCJ, que con clu iu pela sua re je i ção.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, vo ta mos, no mé ri to, pela
apro va ção do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 27,
de 2000, nos ter mos em que foi apre sen ta do e pela
re je i ção do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 42, de 
2001.

Sala da Co mis são,  , Pre si den te – , Re la tor Ra -
mez Te bet, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor
– Alo i zio Mer ca dan te – Edu ar do Su plicy – Del cí dio 
Ama ral – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Fer nan do Be -
zer ra – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Gil ber -
to Mes tri nho – João Alber to Sou za – Val dir Ra upp
– Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is – Ro dolp ho Tou ri -
nho – Tas so Je re is sat – Alme i da Lima – Pa trí cia
Sa bo ya Go mes.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS

DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS ECONÔMICOS,
REALIZADA EM 28-8-2001

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Está
re ti ra do de pa u ta.

Pas sa-se ao Item nº 4. Tra ta-se do Pro je to de
Re so lu ção do Se na do nº 27, de 2000, não ter mi na ti -
vo, que es ta be le ce a alí quo ta 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 ção de ser vi ço, trans por te in te res ta du al e in ter -
mu ni ci pal de co mu ni ca ção nas ope ra ções e pres ta -
ções in te res ta du a is com fa ri nha de tri go. A au to ria é
do Se na dor Osmar Dias e de ou tros Srs. Se na do res.
O Re la tor, o Se na dor Bel lo Par ga, con clu iu pela re je i -
ção do pro je to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Re la tor, Se na dor
Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA – Sr. Pre si den te, a pro -
po si ção já foi apro va da nes ta Casa, em se tem bro do
ano 2000. Em ple ná rio, con tu do, foi apro va do o re que -
ri men to do Se na dor Edi son Lo bão. Con for me já ex -
pla na do em re la tó rio an te ri or, a jus ti fi ca ção de ini ci a ti -
va en con tra da é a de que a ele va da car ga tri bu tá ria
que re cai so bre nos sos pro du tos está pon do em ris co
a con ti nu i da de das ope ra ções das em pre sas na ci o -
na is. Com isso, a fa ri nha de tri go pro du zi da no Bra sil
aca ba sen do ven di da por um pre ço su pe ri or ao da fa -
ri nha im por ta da, com na tu ral per da de com pe ti ti vi da -
de, le van do os com pra do res bra si le i ros a mi gra rem
para o mer ca do ex ter no, prin ci pal men te o da Argen ti -
na, haja vis ta que os pro du to res da que le país re ce -
bem de seu go ver no be ne fí cio fis cal con sis ten te na
de vo lu ção dos im pos tos in ci den tes so bre os pro du tos 
ex por ta dos.

Sa li en ta-se que a re du ção do ônus fis cal su por -
ta do pe los pro du to res bra si le i ros é a me di da mais in -
di ca da para re cu pe rar a atra ti vi da de de seu pro du to,
que é o que se es pe ra do Se na do, me di an te re du ção
das alí quo tas do ICMS, tri bu to que mais ele va o pre ço 
da fa ri nha de tri go.

Subs cre vem a ini ci a ti va, além do pri me i ro sig na -
tá rio, ou tros 27 Srs. Se na do res.

Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.
Esta Casa, Sr. Pre si den te, cum priu atri bu i ção

cons ti tu ci o nal com a ex pe di ção da Re so lu ção nº 22,

de 1989, fi xan do em 12% a alí quo ta es ta du al, 7%
para ope ra ções ini ci a das nas Re giões Sul e Su des te
com des ti no às de ma is, e em 13% a alí quo ta de ex -
por ta ção, hoje não mais apli cá vel em face da de so ne -
ra ção to tal das ex por ta ções.

A nova Cons ti tu i ção per mi tiu tam bém que o
ICMS vi es se a ser um im pos to se le ti vo em fun ção da
es sen ci a li da de das mer ca do ri as e ser vi ços so bre os
qua is in ci de. Ou seja, o ICMS po de ria ter alí quo tas di -
fe ren ci a das para de ter mi na das es pé ci es de mer ca -
do ri as ou ser vi ços se as sim con vi es se às pes so as ju -
rí di cas ti tu la res da com pe tên cia para des ti tuí-lo.

O es ta be le ci men to pe los es ta dos da alí quo ta in -
ter na mí ni ma em 7% ou 12% exa ta men te deve-se ao
cum pri men to de ou tro dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, se -
gun do o qual, art. 155, § 2º, in ci so VI, sal vo de li be ra -
ção em con trá rio dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
nos ter mos do dis pos to no in ci so XII, g: alí quo tas in -
ter nas nas ope ra ções de cir cu la ção de mer ca do ri as e 
nas pres ta ções de ser vi ços não po de rão ser in fe ri o -
res às pre vis tas para ope ra ções in te res ta du a is.

Ini ci a mos a aná li se, por tan to, trans cre ven do es -
sas dis po si ções para de mons trar que a ta re fa do Se -
na do não é de le gis lar ple na men te so bre ICMS, mas
sim ples men te a de tra çar os li mi tes em que a tri bu ta -
ção por esse im pos to será exer ci da pe los Esta dos.

A pró pria alí quo ta in te res ta du al já é um pri me i ro
li mi te às alí quo tas in ter nas e não po de rão ser in fe ri o -
res a elas. Isso é tan to ver da de i ro que o ba li za men to
da tra mi ta ção do ICMS não se es go ta na fi xa ção de
alí quo tas de ex por ta ção in te res ta du a is. A Car ta
Cons ti tu ci o nal fa cul ta ain da ao Se na do o es ta be le ci -
men to de alí quo tas mí ni mas e má xi mas nas ope ra -
ções in te res ta du a is.

A in ter pre ta ção de to dos es ses dis po si ti vos
leva-nos a con clu ir que a alí quo ta in te res ta du al de
ICMS deve ser uni for me para to das as mer ca do ri as,
va ri an do ape nas no que toca ao Esta do de ori gem e
de des ti no. Não ca be ria pois a esta Casa subs ti tu ir-se
aos ti tu la res da com pe tên cia cons ti tu ci o nal que são
os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, com o in tu i to de ins ti -
tu ir a se le ti vi da de do im pos to. Não fora as sim te ría -
mos o Se na do con ce den do isen ção de ICMS, já que
a re du ção da alí quo ta equi va le a uma isen ção par ci al
do im pos to, o que de ci di da men te não com pe te a esta
Casa.

Além dis so, se re al men te cou bes se ao Se na do
es ta be le cer alí quo tas para cada um dos mi lha res de
es pé ci es de mer ca do ri as não se ria di fí cil ima gi nar a
ple to ra de pro po si ções que se ri am sub me ti das ao
exa me da CAE e do Ple ná rio e a quan ti da de de tem po 
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des pen di da com sua apre ci a ção, o que im pli ca ria sé -
ri os pre ju í zos para as de ma is ati vi da des le gis la ti vas.

Os Esta dos, es ses sim, têm a fa cul da de de tor -
nar o ICMS se le ti vo em fun ção da es sen ci a li da de das
mer ca do ri as e ser vi ços, o que tem sido con cre ti za do,
como já dis se mos, pela le gis la ção es ta du al ou con vê -
ni os ce le bra dos no âm bi to do Con se lho de Po lí ti ca
Fa zen dá ria, Con faz, me di an te di fe ren ci a ção da alí -
quo ta ou re du ção da base de cál cu lo do im pos to.

Sob o as pec to eco nô mi co, ve ri fi ca-se ou tros sim
que ne nhum sen ti do ha ve ria na al te ra ção pre ten di da,
haja vis ta que o va lor do ICMS in ci den te na ope ra ção
in te res ta du al cons ti tu i rá cré di to para o es ta be le ci -
men to des ti na tá rio às mer ca do ri as no ou tro Esta do.

Apro va do o pro je to de re so lu ção ne nhum efe i to
so fre ria as alí quo tas in ter nas, que são sem pre as alí -
quo tas fi na is do ICMS, de modo que o va lor do im pos -
to a ser su por ta do pelo con su mi dor fi nal dos pro du tos 
se ria o mes mo. O ra ci o cí nio é sim ples: não im por ta se 
numa ope ra ção in te res ta du al re a li za da en tre con tri -
bu in tes de ICMS a alí quo ta é de 7% ou 12%. O que re -
al men te in te res sa, Sr. Pre si den te, é a alí quo ta a ser
apli ca da na úl ti ma ope ra ção com a mer ca do ria, isto é, 
na sua ven da ao con su mi dor fi nal. Nes ta úl ti ma ope -
ra ção, ain da que in te res ta du al, a alí quo ta a ser apli -
ca da será in ter na, ge ral men te em 17%, e será a alí -
quo ta que pre va le ce rá como gra va me fi nal so bre a
mer ca do ria.

Na prá ti ca, a re du ção da alí quo ta in te res ta du al
equi va le a uma sim ples trans fe rên cia de re ce i ta dos
Esta dos ex por ta do res de mer ca do ri as para os Esta -
dos im por ta do res da que las, e não pa re ce ser esse o
ob je ti vo des sa pro po si ção.

Os Esta dos das re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te, além do Espí ri to San to, te ri am ain da um
pre ju í zo adi ci o nal. Como suas im por ta ções in te res ta -
du a is são re a li za das sem pre com a alí quo ta de 12%,
per de ri am em qual quer si tu a ção 5%, Sr. Pre si den te, o 
que não pode ser des pre zí vel.

Para os ex por ta do res de fa ri nha de tri go das re -
giões Sul e Su des te essa per da se ria me nor, uma vez 
que as suas ven das para as de ma is re giões são tri bu -
ta das em 7%. Ou tro obs tá cu lo que se opu nha à ini ci a -
ti va é a nova Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal no seu
art. 14.

Pa re ce-nos di fí cil ou mes mo im pos sí vel com o
cum pri men to pelo Se na do qual quer das exi gên ci as
con ti das no ca put do ar ti go trans cri to e em seus dois
in ci sos, fato que tam bém re for ça a tese de que não é
atri bu i ção des ta Casa le gis la ti va ins ti tu ir a se le ti vi da -
de da alí quo ta de ICMS.

Por ou tro lado, de ve mos con si de rar nes te re e xa -
me que, aten den do a ape lo das em pre sas de trans -
por te aé reo, foi ba i xa da, em de zem bro de 1996, a Re -
so lu ção do Se na do Fe de ral nº 95, fi xan do a alí quo ta
de ICMS in ci den te so bre a pres ta ção de ser vi ço in te -
res ta du al de trans por te aé reo de pas sa ge i ro, car ga e
mala pos tal na ci fra de 4%.

Mu i to em bo ra pos sa ser en ten di do que tal fato
cons ti tui pre ce den tes para ou tras ini ci a ti vas no mes -
mo sen ti do, con ti nu a mos com o mes mo ju í zo a res pe -
i to do tema, acre di tan do que, ao es ta be le cer alí quo -
tas se le ti vas para o ICMS, o Se na do es ta ria ex tra po -
lan do a sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal, ra zão pela
qual de vês se mos tal vez re e xa mi nar, opor tu na men te,
a va li da de des ta que fi cou co nhe ci da como “Re so lu -
ção da Va rig”, Srs. Se na do res.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, pro fi ro o meu voto.
Ten do em vis to o ex pos to, vo ta mos, em pri me i ro 

lu gar, pela in cons ti tu ci o na li da de e in ju ri di ci da de do
Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 327, de 2000, e,
em se gun do lu gar, con si de ran do que a fi xa ção da alí -
quo ta pre ten di da pelo pro je to de re so lu ção não pro -
por ci o na rá a re du ção no pre ço fi nal da fa ri nha de tri go 
e, em de cor rên cia, ne nhum be ne fí cio para o con su mi -
dor, e ten do em vis ta ain da que a úni ca con se qüên cia
ad vin da dele será a brus ca mo di fi ca ção no atu al ní vel
de par ti lha men to do ICMS, trans fe rin do a re ce i ta dos
Esta dos pro du to res de fa ri nha de tri go para os Esta -
dos con su mi do res.

Em con clu são, so mos, por tan to, Sr. Pre si den te,
Srs. Se na do res, quan to ao mé ri to do pro je to de re so -
lu ção, pela sua re je i ção.

É o nos so voto.
O SR. OSMAR DIAS – Sr. Pre si den te, peço a

pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Se na -

dor Osmar Dias, o Se na dor Jef fer son Pé res já ha via
so li ci ta do an tes.

De for ma que, se V. Exª, como au tor do pro je to,
não se in co mo dar, eu gos ta ria de ou vir o Se na dor Jef -
fer son Pé res.

O SR. OSMAR DIAS – Aguar do o Se na dor Jef -
fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES – Sr. Pre si den te, o
Re la tor re je i ta o pro je to no mé ri to, mas le van ta a pre li -
mi nar de in cons ti tu ci o na li da de, o que me pa re ce im -
põe a re mes sa do pro je to à Co mis são de Cons ti tu i ção 
e Jus ti ça obri ga to ri a men te.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – V. Exª,
pro põe a oi ti va da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça?
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O SR. JEFFERSON PÉRES – Por isso, não cedi 
a pa la vra ao ilus tre au tor, Se na dor Osmar Dias, por -
que se tra ta de uma pre li mi nar.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Por
que se tra ta de uma pre li mi nar.

Se na dor, Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS – Sr. Pre si den te, ouvi o re -

la tó rio do Se na dor Bel lo Par ga e fi quei ima gi nan do,
in clu si ve a Re so lu ção nº 95 le vou o nome de “Re so lu -
ção Va rig”. É cla ro que os mo i nhos de tri go não têm o
po der que a Va rig tem para con ven cer nin guém. A
“Re so lu ção Va rig” pas sou e foi pos sí vel aqui re du zir o
ICMS. O Se na do achou que era cons ti tu ci o nal re du zir 
o ICMS para o que ro se ne, que é uti li za ção na avi a -
ção.

Quer di zer, as em pre sas aé re as ti ve ram um po -
der de per su a são mu i to ma i or do que os mo i nhos de
tri go; é cla ro, elas têm. Até o nome da re so lu ção leva o 
nome Va rig. Quer di zer, o po der de uma re so lu ção
des sa no Se na do ex tra po la qual quer ou tra dis cus são. 
Quer di zer, aí já se joga na lata do lixo o Re gi men to, a
Cons ti tu i ção, por que, de ver da de, as em pre sas de
avi a ção aé rea apre sen tam aqui um ple i to, que é
trans for ma do numa Re so lu ção do Se na do e para elas 
é re co nhe ci da a cons ti tu ci o na li da de e a ju ri di ci da de
da re du ção da alí quo ta de ICMS. Ago ra, para tri go,
não.

Fico pre o cu pa do e se for con si de ra do in cons ti tu ci -
o nal o meu pro je to, vou re que rer o exa me da cons ti tu ci -
o na li da de da Re so lu ção nº 95, Sr. Pre si den te.

É o que eu vou fa zer ime di a ta men te, por que o
que es tou pro pon do é sim ples men te o se guin te: que
nas ope ra ções in te res ta du a is o ICMS para a fa ri nha
de tri go seja 7%, ou seja, em qual quer ope ra ção en tre 
Esta dos, por que es tou pro pon do isso? Por que hoje
está mu i to mais fá cil para al gu mas in dús tri as im por ta -
rem tri go da Argen ti na, em de tri men to do mer ca do
na ci o nal, em fun ção des se di fe ren ci al da alí quo ta in -
te res ta du al.

Com isso, para os es ta dos mais po bres do País
a fa ri nha de tri go está cus tan do mais caro, o que é
uma con tra di ção. Só vou dar exem plos bem rá pi dos,
não vou to mar o tem po, por que já sei que vai ser en -
ca mi nha do para a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti -
ça, mas, veja bem, na Ba hia, que paga 12% de in te -
res ta du al, mais 14,4% de subs ti tu to. O Re la tor dis se
que o in te res san te é o úl ti mo im pos to. Eu es tou ven do 
aqui que o úl ti mo im pos to que é jo ga do nas cos tas do
con su mi dor é de 26,4% – 12 na in te res ta du al e mais
14,4% de subs ti tu to, im pos to co bra do na sa í da do
mo i nho. Isso dá 26,4% con tra 7% que é co bra do em

São Pa u lo. Como é que não vai ha ver al te ra ção de
pre ço da mer ca do ria? Assim, não de ve ría mos nos
pre o cu par em fa lar em re for ma tri bu tá ria. Se uma di -
fe ren ça de im pos to de 26,4% para 7% não der di fe -
ren ça na mer ca do ria para que fa zer a re for ma tri bu tá -
ria? Des sa for ma, es ta mos con ver san do mole aqui há 
seis anos. É con ver sa fi a da. Em Ala go as, de 12 mais
16,8% vai para 28,8%. Pelo que me cons ta, a ren da
per ca pi ta de Ala go as é me nor que a de São Pa u lo. A
da Ba hia tam bém é. Em To can tins, 17 mais 25,5%, Sr. 
Pre si den te. Isso dá 42%, per cen tu al que é in se ri do no 
pre ço fi nal do pro du to. Mas em San ta Ca ta ri na é 7%.
É só olhar a ren da per ca pi ta de San ta Ca ta ri na e
com pa rá-la com a de To can tins para ve ri fi car que aqui 
há uma in jus ti ça. Mas po de mos cor ri gir isso. No Acre
são 17% mais 20,4, o que dá de 37,4%. Se isso for
com pa ra do com o Rio Gran de do Sul, vai dar 7%. Na
Pa ra í ba do Se na dor Ney Su as su na que vai pe dir um
apar te, 17% mais 23,8% de in clu so, 40,8%. Ou seja,
se isso aqui não é trans fe ri do para o pre ço do pro du to, 
en tão que con ver sa é essa de que te mos que fa zer
uma re for ma tri bu tá ria para di mi nu ir mos o cus to e ter -
mos con di ções de com pe tir me lhor no mer ca do in ter -
na ci o nal? Isso é uma con tra di ção! Estou fa lan do de
um im pos to que é co bra do de um pro du to bá si co na
ali men ta ção e que in clu si ve é im por tan te não ape nas
por que é bá si co na ali men ta ção, mas tam bém por que 
gera mi lha res de em pre gos no País. Até por que tem
tam bém uma in dús tria que fun ci o na quan do pode,
por que às ve zes ela pára em de ter mi na das épo cas
do ano exa ta men te de vi do à im por ta ção da fa ri nha de 
tri go ar gen ti na. Eu ouvi o Pre si den te da Re pú bli ca di -
zer “ex por tar ou mor rer”, mas pelo je i to va mos con ti -
nu ar im por tan do para não mor rer. Qu an do vejo a Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos ob ser va um pa re cer 
se gun do o qual co brar 7% ou 50% de im pos to é a
mes ma co i sa para o pro du to fi nal, co me ço a me pre o -
cu par com tudo o que ouvi até ago ra com re la ção à
re for ma tri bu tá ria. Qu an do ou vi mos fa lar que um pro -
je to é in cons ti tu ci o nal, mas que esta mes ma Casa
apro vou a re du ção de alí quo ta do que ro se ne de 12
para 4% – quer di zer, para as em pre sas de avi a ção
pode, mas para os mo i nhos de tri go não pode -, fico
pre o cu pa do com isso. Se na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia essa ma té ria re ce ber um pa -
re cer pela in cons ti tu ci o na li da de, eu vou so li ci tar à Co -
mis são o exa me da cons ti tu ci o na li da de da Re so lu ção 
nº 95, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na e em se -
gui da ao Se na dor Pa u lo Har tung que ha via so li ci ta do
a pa la vra, mas de cli nou.
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O SR. NEY SUASSUNA – Sr. Pre si den te, eu
subs cre ve rei tam bém essa so li ci ta ção do Se na dor
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Qual
de las?

O SR. NEY SUASSUNA – Essa que tra ta rá da
cons ti tu ci o na li da de da ma té ria.

O SR. OSMAR DIAS – Vou de i xar pron to o re -
que ri men to para que to dos que qui se rem subs cre -
vê-lo pos sam fazê-lo.

O SR. NEY SUASSUNA – Eu pedi a pa la vra
para di zer que as nos sas ne ces si da des são ur gen tes
e são mu i tas. O pro ble ma de las é a hi e rar qui za ção. O
caso da avi a ção é jus to. Vou subs cre ver o re que ri -
men to por que es sas ques tões têm que ser tra ta das
com o mes mo peso e a mes ma me di da. Acho que
esse é um as sun to so bre o qual de ve ría mos es tar de -
bru ça dos para re sol vê-lo. Daí a mi nha so li da ri e da de
ao Se na dor Osmar Dias. No que se re fe re às nos sas
em pre sas de avi a ção, elas es tão num mun do glo ba li -
za do. So mos o úni co País que ain da tem em pre sas
na ci o na is na Amé ri ca do Sul. Os de ma is já per de ram
as suas. A con cor rên cia com as em pre sas ame ri ca -
nas é dura. Nós não tí nha mos como fazê-lo, e ain da
está ad ver so o cli ma para as nos sas em pre sas. Tan to
isso é ver da de que to das elas es tão ope ran do no ver -
me lho. A Va rig nes te ano teve 500 mi lhões de dé fi cit.
Ou nós ar ru ma mos so lu ções, di mi nu in do in clu si ve os
im pos tos de ae ro por tos, fa ci li tan do como faz o go ver -
no ame ri ca no, o go ver no ale mão, a vin da des sas em -
pre sas ou te re mos pro ble mas mais sé ri os.

Por essa ra zão, es tou so li dá rio ao Se na dor
Osmar, sim, mas não pos so de i xar de fa zer o re gis tro
de que foi jus to, num mun do glo ba li za do, com as nos -
sas em pre sas de avi a ção.

O SR. OSMAR DIAS – Obri ga do, Se na dor Su -
as su na. De ve mos re ver sim a re so lu ção up gra de, Sr. 
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Algum
dos Srs. Se na do res ain da de se ja fa lar? Qu e ro con ce -
der a pa la vra ao Re la tor. Se nin guém mais qui ser fa -
lar, co lo ca rei em vo ta ção a pro pos ta do Se na dor Jef -
fer son Pé res, que é de con sul ta à Co mis são de Cons -
ti tu i ção e Jus ti ça so bre a cons ti tu ci o na li da de do pro -
je to. Ele não fala so bre o mé ri to; tem dú vi das Tam bém 
não está di zen do que é in cons ti tu ci o nal, mas tem dú -
vi das.

O SR. JEFFERSON PÉRES – V. Exª me per mi -
te, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Sr.
Pre si den te, a ale ga ção do Se na dor Osmar Dias, de

que esta co mis são apro vou, o Se na do apro vou, não
im por ta; um erro se cor ri ge a qual quer tem po, se for o
caso.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Se erro 
ti ver ha vi do.

Se na dor Bel lo Par ga tem V. Exª a pa la vra.
O SR. BELLO PARGA – Sr. Pre si den te, ape nas

para acres cen tar que ouvi con sul tas e mais de 20 Se -
cre tá ri os de Esta do se ma ni fes ta ram des fa vo ra vel -
men te à pro po si ção do Se na dor Osmar Dias.

Por ou tro lado, que ro le van tar a ques tão de que
um erro não jus ti fi ca o ou tro. Por isso mes mo, su ge ri a 
re vi são da re so lu ção que be ne fi ci ou a Va rig. E me
com pro me to a as si nar, por que não vejo ma ne i ra de
um erro jus ti fi car o ou tro.

Não me opo nho à pro po si ção do Se na dor Jef -
fer son Pé res, por que é exa ta men te o cer ne do meu
ra ci o cí nio. Estou de acor do que tra mi te.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – O Se -
na dor Bel lo Par ga está de acor do.

Vou co lo car em vo ta ção a pro pos ta do Se na dor
Jef fer son Pé res; en ca mi nhar o pro je to para a au diên -
cia da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.

O pró prio Se na dor Osmar Dias não se opõe a
isso, não é Se na dor?

O SR. OSMAR DIAS – Vou até gos tar.
O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Vai até

gos tar. V. Exª tem essa van ta gem, por que quan do vê
que a pro pos ta é uma co i sa con sis ten te ade re a ela
com en tu si as mo tam bém.

Está apro va do e va mos re me ter o as sun to à Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.

O SR. OSMAR DIAS – Pela or dem, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Pela
or dem o Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS – Só co mu ni co, en tão, que
não vou fa zer de po is. Vou fa zer em con jun to, por que
as duas ma té ri as de vem ser ana li sa das con jun ta -
men te.

A Re so lu ção nº 95 do Se na do, que deu esse pri -
vi lé gio às em pre sas de avi a ção, que tem que ser ana -
li sa do em con jun to.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Só que 
o as sun to da ou tra re so lu ção não está em dis cus são
aqui na CAE. V. Exª faz pe ran te a Co mis são de Cons -
ti tu i ção e Jus ti ça.

O SR. OSMAR DIAS – Sim, é o que es tou co -
mu ni can do a V. Exª, para de i xar re gis tra do.
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O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Va mos 
so bres tar até o re tor no da Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Re tor na a esta Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos para re e xa me o Pro je to de Re so lu ção nº 27, de
2000, me di an te o qual os ilus tres Par la men ta res que
o subs cre vem pre ten dem es ta be le cer em sete por
cen to a alí quo ta do Impos 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 ção
de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni -
ci pal e de Co mu ni ca ção (ICMS) in ci den te so bre ope -
ra ções in te res ta du a is com fa ri nha de tri go.

2. O men ci o na do pro je to fora já apro va do nes te
Órgão em se tem bro do cor ren te ano. Em Ple ná rio,
con tu do, foi apro va do re que ri men to do no bre Se na -
dor Edi son Lo bão, vi san do ao seu re e xa me pela CAE.

3. Con for me já ex pla na do em re la tó rio an te ri or,
a jus ti fi ca ção da ini ci a ti va des ta ca que a ele va da car -
ga tri bu tá ria que re cai so bre nos sos pro du tos está
pon do em ris co a con ti nu i da de das ope ra ções das
em pre sas na ci o na is. Com isso, a fa ri nha de tri go pro -
du zi da no Bra sil aca ba sen do ven di da por um pre ço
su pe ri or ao da fa ri nha im por ta da, com na tu ral per da
de com pe ti ti vi da de, le van do os com pra do res bra si le i -
ros a mi gra rem para o mer ca do ex ter no, prin ci pal -
men te o da Argen ti na, haja vis ta que os pro du to res
da que le país re ce bem de seu go ver no be ne fi cio fis cal 
con sis ten te na de vo lu ção dos im pos tos in ci den tes so -
bre pro du tos ex por ta dos.

4. Sa li en ta-se que a re du ção do ônus fis cal su -
por ta do pe los pro du to res bra si le i ros é a me di da mais
in di ca da para re cu pe rar a atra ti vi da de de seu pro du -
to, o que se es pe ra do Se na do, me di an te a re du ção
das alí quo tas do ICMS, tri bu to que mais ele va o pre ço 
da fa ri nha de tri go.

5. Subs cre vem a ini ci a ti va, além de seu pri me i ro
sig na tá rio, ou tros vin te e sete se nho res Se na do res.

6. Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

7. Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.

8. A Cons ti tu i ção bra si le i ra de 1988 ou tor gou ao
Se na do Fe de ral a com pe tên cia para es ta be le cer as
alí quo tas do ICMS apli cá ve is às ope ra ções e pres ta -

ções in te res ta du a is e de ex por ta ção, con for me seu
art. 155, § 2º, in ci so IV:

“IV – re so lu ção do Se na do Fe de ral, de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca ou de um ter ço dos Se na -
do res, apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros, es ta be le ce rá as alí quo tas apli cá ve is às ope ra -
ções e pres ta ções, in te res ta du a is e de ex por ta ção.”

9. Esta Casa cum priu a re fe ri da atri bu i ção com a 
ex pe di ção da Re so lu ção nº 22, de 1989, fi xan do em
doze por cen to a alí quo ta in te res ta du al (sete por cen -
to, para ope ra ções ini ci a das nas re giões Sul e Su des -
te, com des ti no às de ma is), e em tre ze por cen to a alí -
quo ta de ex por ta ção (hoje, não mais apli cá vel em
face da de so ne ra ção to tal das ex por ta ções, pro ce di -
da pela Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro
de 1996).

10. A nova Cons ti tu i ção per mi tiu, tam bém, que o 
ICMS vi es se a ser um im pos to se le ti vo em fun ção da
es sen ci a li da de das mer ca do ri as e ser vi ços so bre os
qua is in ci de, ou seja, o ICMS po de ria ter alí quo tas di -
fe ren ci a das para de ter mi na das es pé ci es de mer ca -
do ri as ou ser vi ços se as sim con vi es se às pes so as ju -
rí di cas ti tu la res da com pe tên cia para ins ti tuí-lo. Des -
tar te, fi ca ram os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral com a
atri bu i ção de tor nar o im pos to se le ti vo quan do jul gas -
sem con ve ni en te fazê-lo. Hoje, já sa be mos que a le -
gis la ção tri bu tá ria de to das as uni da des da Fe de ra -
ção pre vê em, além da alí quo ta in ter na nor mal de de -
zes se te ou de zo i to por cen to, alí quo tas re du zi das
(ge ral men te, sete ou doze por cen to) para os gê ne ros
de pri me i ra ne ces si da de e alí quo tas mais ele va das
(ge ral men te, vin te e cin co por cen to) para os bens su -
pér flu os, sun tuá ri os ou no ci vos à sa ú de.

11. O es ta be le ci men to, pe los es ta dos, da alí -
quo ta in ter na mí ni ma em sete ou doze por cen to, exa -
ta men te, deve-se ao cum pri men to de ou tro dis po si ti -
vo cons ti tu ci o nal (art. 155, § 2º, VI), se gun do o qual:

“VI – sal vo de li be ra ção em con trá rio dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do dis pos to no
in ci so XII, g, as alí quo tas in ter nas, nas ope ra ções re -
la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta ções
de ser vi ços, não po de rão ser in fe ri o res às pre vis tas
para as ope ra ções in te res ta du a is.”

12. Ini ci a mos a aná li se trans cre ven do es sas dis -
po si ções para de mons trar que a ta re fa do Se na do Fe -
de ral não é a de le gis lar ple na men te so bre o ICMS,
mas sim ples men te a de tra çar os li mi tes em que a tri -
bu ta ção, por esse im pos to, será exer ci da pe los es ta -
dos. A pró pria alí quo ta in te res ta du al já é um pri me i ro
li mi te: as alí quo tas in ter nas não po de rão ser in fe ri o -
res a ela.
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13. Isso é tan to ver da de i ro que o ba li za men to da 
tri bu ta ção do ICMS não se es go ta na fi xa ção de alí -
quo tas de ex por ta ção e in te res ta du a is. A Car ta Cons -
ti tu ci o nal fa cul ta, ain da, ao Se na do o es ta be le ci men -
to de alí quo tas mí ni mas e má xi mas nas ope ra ções in -
tra-es ta du a is (art. 155, § 2º, in ci so V):

“V – é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas ope ra ções

in ter nas, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va de um ter ço
e apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros;

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes mas ope ra -
ções para re sol ver con fli to es pe cí fi co que en vol va in -
te res se de Esta dos, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va
da ma i o ria ab so lu ta e apro va da por dois ter ços de
seus mem bros.”

14. A in ter pre ta ção de to dos es ses dis po si ti vos
nos leva a con clu ir que a alí quo ta in te res ta du al do
ICMS deve ser uni for me para to das as mer ca do ri as,
va ri an do ape nas no que toca ao Esta do de ori gem e
de des ti no. Não ca be ria, pois, a esta Casa subs ti tu -
ir-se aos ti tu la res da com pe tên cia cons ti tu ci o nal, que
são os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral, com o in tu i to de
ins ti tu ir a se le ti vi da de do im pos to. Não fora as sim e te -
ría mos o Se na do con ce den do isen ção do ICMS, já
que a re du ção da alí quo ta equi va le a uma isen ção
par ci al do im pos to, o que, de ci di da men te, não com -
pe te a esta Casa.

15. Além dis so, se re al men te cou bes se ao Se -
na do es ta be le cer alí quo tas dis tin tas para cada um
dos mi lha res de es pé ci es de mer ca do ri as, não se ria
di fí cil ima gi nar a ple to ra de pro po si ções que se ri am
sub me ti das ao exa me da CAE e do Ple ná rio e a quan -
ti da de de tem po des pen di da com sua apre ci a ção, o
que im pli ca ria sé ri os pre ju í zos para as de ma is ati vi -
da des le gis la ti vas.

16. Os es ta dos, es tes sim, têm a fa cul da de de
tor nar o ICMS se le ti vo em fun ção da es sen ci a li da de
das mer ca do ri as ou ser vi ços, o que tem sido con cre ti -
za do, como já dis se mos, pela le gis la ção es ta du al ou
por con vê ni os ce le bra dos no âm bi to do Con se lho de
Po lí ti ca Fa zen dá ria (CONFAZ), me di an te di fe ren ci a -
ção da alí quo ta ou re du ção da base de cál cu lo do im -
pos to.

17. Sob o as pec to eco nô mi co, ve ri fi ca-se, ou -
tros sim, que ne nhum sen ti do ha ve ria na al te ra ção
pre ten di da, haja vis ta que o va lor do ICMS in ci den te
na ope ra ção in te res ta du al cons ti tu i rá cré di to para o
es ta be le ci men to des ti na tá rio das mer ca do ri as, no ou -
tro es ta do. Apro va do o pro je to de re so lu ção, ne nhum
efe i to so fre ri am as alí quo tas in ter nas, que são sem -
pre as a lí quo tas fi na is do ICMS, de modo que o va lor

do im pos to a ser su por ta do pelo con su mi dor fi nal dos
pro du tos se ria o mes mo.

18. O ra ci o cí nio é sim ples: não im por ta se numa
ope ra ção in te res ta du al, re a li za da en tre con tri bu in tes
do ICMS, a alí quo ta é de 7% ou de 12%. O que re al -
men te in te res sa é a alí quo ta a ser apli ca da na úl ti ma
ope ra ção com a mer ca do ria, isto é, na sua ven da ao
con su mi dor fi nal. Nes ta úl ti ma ope ra ção, ain da que
in te res ta du al, a alí quo ta a ser apli ca da será a in ter na,
ge ral men te 17%, e será a alí quo ta que pre va le ce rá
como gra va me fi nal so bre a mer ca do ria.

19. Na prá ti ca, a re du ção da alí quo ta in te res ta -
du al equi va le a uma sim ples trans fe rên cia de re ce i tas
dos es ta dos ex por ta do res de mer ca do ri as para os es -
ta dos im por ta do res da que las e não pa re ce ser esse o 
ob je ti vo da pro po si ção.

20. Os es ta dos das re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te, além do Espí ri to San to, te ri am ain da
um pre ju í zo adi ci o nal: como suas ex por ta ções in te -
res ta du a is são re a li za das sem pre com a alí quo ta de
12%, per de ri am, em qual quer si tu a ção, 5%. Para os
ex por ta do res de fa ri nha de tri go das re giões Sul e Su -
des te essa per da se ria me nor, uma vez que suas ven -
das para as de ma is re giões já são tri bu ta das em 7%.

21. Ou tro obs tá cu lo que se opõe à ini ci a ti va é a
nova Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que, em seu art. 
14, es ta tui:

“Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de
in cen ti vo ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria
da qual de cor ra re nún cia de re ce i ta de ve rá
es tar acom pa nha da de es ti ma ti va do im pac -
to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí cio em
que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se -
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri -
zes or ça men tá ri as e a pelo me nos uma das
se guin tes con di ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de
que a re nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va 
de re ce i ta da lei or ça men tá ria, na for ma do
art. 12, e de que não afe ta rá as me tas de re -
sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo pró prio
da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de 
com pen sa ção, no pe río do men ci o na do no
ca put, por meio do au men to de re ce i ta, pro -
ve ni en te da ele va ção de alí quo tas, am pli a -
ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou cri a -
ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia,
re mis são, sub si dio, cré di to pre su mi do, con -
ces são de isen ção em ca rá ter não ge ral, al -
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te ra ção de alí quo ta ou mo di fi ca ção de base
de cál cu lo que im pli que re du ção dis cri mi na -
da de tri bu tos ou con di ções, e ou tros be ne fí -
ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe -
ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a -
ção do in cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o
ca put des te ar ti go de cor rer da con di ção
con ti da no in ci so II, o be ne fí cio só en tra rá
em vi gor quan do im ple men ta das as me di -
das re fe ri das no men ci o na do in ci so.”

........................................... Gri fa mos.
22. Pa re ce-nos de di fí cil ou, mes mo, im pos sí vel

cum pri men to pelo Se na do qual quer das exi gên ci as
con ti das no ca put do ar ti go trans cri to e em seus dois
in ci sos, fato que tam bém re for ça a tese de que não é
atri bu i ção des ta Casa le gis la ti va ins ti tu ir a se le ti vi da -
de de alí quo tas do ICMS.

23. Por ou tro lado, de ve mos con si de rar nes te re -
e xa me que, aten den do ape lo das em pre sas de trans -
por te aé reo, foi ba i xa da, em 13 de de zem bro de 1996, 
a Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 95, fi xan do a alí -
quo ta do ICMS in ci den te so bre a pres ta ção de ser vi -
ço in te res ta du al de trans por te aé reo de pas sa ge i ro,
car ga e mala pos tal em 4%. Mu i to em bo ra pos sa ser
en ten di do que tal fato cons ti tui pre ce den te para ou -
tras ini ci a ti vas no mes mo sen ti do, con ti nu a mos com o 
mes mo ju í zo a res pe i to do tema, acre di tan do que, ao
es ta be le cer alí quo tas se le ti vas para o ICMS, o Se na -
do es ta ria ex tra po lan do sua com pe tên cia cons ti tu ci o -
nal, ra zão pela qual de vês se mos, tal vez, re e xa mi nar
opor tu na men te a va li da de des ta que fi cou co nhe ci da
como “Re so lu ção da VARIG”.

III – Voto do Re la tor

24. À vis ta do ex pos to, vo ta mos, em pri me i ro lu -
gar, pela in cons ti tu ci o na li da de e in ju ri di ci da de do
Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 27, de 2000 e, em 
se gun do lu gar, con si de ran do que a fi xa ção da alí quo -
ta pre ten di da pelo Pro je to de Re so lu ção ora ana li sa -
do não pro por ci o na rá a re du ção no pre ço fi nal da fa ri -
nha de tri go e, em de cor rên cia, ne nhum be ne fí cio
para o con su mi dor, e ten do em vis ta, ain da, que a úni -
ca con se qüên cia ad vin da dele será a brus ca mo di fi -
ca ção no atu al ní vel de par ti lha men to do ICMS, trans -
fe rin do re ce i ta dos es ta dos pro du to res de fa ri nha de
tri go para os es ta dos con su mi do res, so mos, por tan to, 
quan to ao mé ri to, pela sua re je i ção.

É o nos so pa re cer.
Sala da Co mis são, – Se na dor ; Pre si den te Bel lo

Par ga, Re la tor.

RE LA TÓ RIO

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Após apro va da a sua cons ti tu ci o na li da de na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ),
con so an te os ter mos do pa re cer do ilus tre Se na dor
Luís Otá vio, re tor na a esta co mis são o pro je to de re -
so lu ção re fe ri do à emen ta, de au to ria do Se na dor
Osmar Dias e ou tros, me di an te o qual pre ten dem os
ilus tres Par la men ta res es ta be le cer em sete por cen to
a alí quo ta do Impos 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 ção de Ser -
vi ços de Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e
de Co mu ni ca ção (ICMS) in ci den te so bre ope ra ções
in te res ta du a is com fa ri nha de tri go.

Ain da na CCJ, foi re je i ta do o Pro je to de Re so lu -
ção do Se na do nº 42, de 2001, que tra mi ta va em con -
jun to com a ini ci a ti va sub exa mi nen, uma vez que
aque la co mis são jul gou in sub sis ten tes as ale ga ções
de in cons ti tu ci o na li da de que fun da men ta ram a sua
apre sen ta ção.

Jus ti fi can do o PLS nº 27, de 2000, seus au to res
afir mam que a ele va da car ga tri bu tá ria que re cai so -
bre nos sos pro du tos está pon do em ris co a con ti nu i -
da de das ope ra ções das em pre sas na ci o na is. Com
isso, a fa ri nha de tri go pro du zi da no Bra sil aca ba sen -
do ven di da por um pre ço su pe ri or ao da fa ri nha im -
por ta da, com na tu ral per da de com pe ti ti vi da de, le van -
do os com pra do res bra si le i ros a mi gra rem para o
mer ca do ex ter no, prin ci pal men te o da Argen ti na, haja 
vis ta que os pro du to res da que le país re ce bem de seu
Go ver no be ne fí cio fis cal con sis ten te na de vo lu ção
dos im pos tos in ci den tes so bre pro du tos ex por ta dos.

Sa li en tam que a re du ção do ônus fis cal su por ta -
do pe los pro du to res bra si le i ros é a me di da mais in di -
ca da para re cu pe rar a atra ti vi da de de seu pro du to, o
que se es pe ra do Se na do, me di an te a re du ção das
alí quo tas do ICMS, tri bu to que mais ele va o pre ço da
fa ri nha de tri go.

Subs cre vem a ini ci a ti va, além de seu pri me i ro
sig na tá rio, ou tros vin te e sete Se nho res Se na do res.

Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.
É o re la tó rio.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.
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A per da da com pe ti ti vi da de dos pro du to res de
fa ri nha de tri go ins ta la dos no Bra sil em face da con -
cor rên cia im per fe i ta a que es tão sub me ti dos re la ti va -
men te a in dús tri as de ou tros pa í ses, so bre tu do das
lo ca li za das em es ta dos in te gran tes do Mer co sul, com 
to das as van ta gens a ele ine ren tes, é fato que tem
pre o cu pa do aque les que se in te res sam pelo fu tu ro de 
nos sa eco no mia.

Com efe i to, o País não pode as sis tir pas si va -
men te à de gra da ção da in dús tria na ci o nal li ga da a um 
se tor tão im por tan te como o do tri go, pro du to que in -
te gra a ma i or par te dos ali men tos con su mi dos pela
po pu la ção bra si le i ra, de nor te a sul.

Con for me mu i to bem in for ma a jus ti fi ca ção da
pro po si ção em aná li se, o seg men to dos mo i nhos de
tri go, pe las di fi cul da des que atra ves sa, en con tra-se
em si tu a ção que ins pi ra sé ri os cu i da dos e exi ge ime -
di a tas pro vi dên ci as para que se evi te o fe cha men to
de mu i tos em pre en di men tos, o que tra ria trá gi cas
con se qüên ci as, como o em po bre ci men to de mu i tas
lo ca li da des e o au men to do já alar man te ní vel de de -
sem pre go.

No que se re fe re aos tri bu tos fe de ra is, a União
nada pode fa zer no mo men to, ten do em vis ta a obe -
diên cia que deve aos tra ta dos e con ven ções in ter na -
ci o na is de que é sig na tá ria, sob pena das san ções
ne les pre vis tas para os ca sos de que bra de tais ins -
tru men tos.

Qu an to ao prin ci pal tri bu to es ta du al a gra var a fa ri -
nha de tri go, ne nhum em pe ci lho há no que se re fe re ao
es ta be le ci men to des ta ou da que la alí quo ta in te res ta du -
al. Pa re ce-nos que a re du ção aqui pro pos ta de cin co
pon tos per cen tu a is na alí quo ta do ICMS não tra rá gra -
ves pre ju í zos aos Esta dos ex por ta do res do pro du to,
mas ser vi rá para ali vi ar a si tu a ção dos pro du to res na ci -
o na is, os qua is po de rão co lo car seu pro du to no mer ca -
do em con di ções de igual da de com seus com pe ti do res
es tran ge i ros, ga ran tin do a con ti nu i da de de suas ope ra -
ções e a ma nu ten ção do em pre go de mi lha res de pais
de fa mí lia que aqui con vi vem.

Além do mais, a ino va ção não afe ta rá as sa í das
do pro du to dos es ta be le ci men tos si tu a dos nas Re -
giões Sul e Su des te com des ti no às de ma is Re giões
e ao Esta do do Espí ri to San to, que já são one ra das
em sete por cen to.

A com pe tên cia des ta Casa para to mar a de ci -
são pro pos ta é per fe i ta men te le gí ti ma, con for me já
de cla ra do pela CCJ, po den do ser aqui mais uma vez
in vo ca da a Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 95, de
1996, que re du ziu para qua tro por cen to a alí quo ta do
im pos to apli cá vel à pres ta ção de ser vi ço de trans por -
te aé reo in te res ta du al de pas sa ge i ro, car ga e mala
pos tal. De ve ras, di an te da si tu a ção ana li sa da, o Se -

na do não po de ria exi mir-se de agir cor ri gin do uma
dis tor ção pro vo ca da, não pe los agen tes eco nô mi cos
na ci o na is, mas pe los gra va mes tri bu tá ri os que es tão
obri ga dos a su por tar e pe los in cen ti vos à ex por ta ção
vi gen tes em ou tros pa í ses.

II – Voto

À vis ta do ex pos to, vo ta mos, no mé ri to, pela
apro va ção do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 27,
de 2000, nos ter mos em que foi apre sen ta do. – Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio
Na ci o nal e ins ti tui nor mas ge ra is de di re -
i to tri bu tá rio apli cá ve is à União, Esta dos
e Mu ni cí pi os.

....................................................................................
Art. 7º A com pe tên cia tri bu tá ria é in de le gá vel,

sal vo atri bu i ção das fun ções de ar re ca dar ou fis ca li -
zar tri bu tos, ou de exe cu tar leis, ser vi ços, atos ou de -
ci sões ad mi nis tra ti vas em ma té ria tri bu tá ria, con fe ri -
da por uma pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co a ou tra,
nos ter mos do § 3º do art. 18 da Cons ti tu i ção.
....................................................................................

Art. 17. Os im pos tos com po nen tes do sis te ma
tri bu tá rio na ci o nal são ex clu si va men te os que cons -
tam des te tí tu lo, com as com pe tên ci as e li mi ta ções
nele pre vis tas.
....................................................................................

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 Kan dir)

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – O

Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – So -

bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mão San ta.

É lido o se guin te:

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  27 13091    699ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



OF./CAE/34/03 

Bra sí lia, 6 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V.Exª que esta Co mis são apro -
vou, o Pro je to de Lei do Se na do nº 260, de 2001, que
“Alte ra a re da ção do ca put do ar ti go 12, da Lei nº
9.493, de 10 de se tem bro de 1997, para con ce der aos 
Mu ni cí pi os isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos – IPI, nos pro du tos que es pe ci fi cam” em
re u nião re a li za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ra mez Te bet, Pre -
si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – O
ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – Os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo de nº 290 a 311, de
2003, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de -
ter mi na do de 45 dias, de acor do com o art. 223, § 1º
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34/2003, da Co mis são de Cons -
ti tu i ção e Jus ti ça e de Ci da da nia, apro va da pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo de
cin co dias, nos ter mos do art. 122, “b”, com bi na do
com o art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
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 260,
de 2002, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Encer rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo para apre sen -
ta ção de emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 17,
de 2003, de au to ria do Se na dor Pa u lo Paim, que
acres cen ta o in ci so III ao art. 91 e re vo ga o in ci so IV
do §1º da Re so lu ção nº 93 , de 1970, que dá nova re -
da ção ao Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
(Con ce de au to ma ti ca men te o ca rá ter ter mi na ti vo às
pro po si ções as sim apro va das pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos.)

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – So -

bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mão San ta.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 21/03-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 21 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 118 do Re gi men to

Inter no des ta Casa, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia
que esta Pre si dên cia pror ro gou, por igual pe río do, o
pra zo es ti pu la do pelo Ato da Mesa (SF) nº 1 de 2001,
para apre ci a ção do Re que ri men to nº 335, de 2003,
de au to ria do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

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 Edi son Lo bão, 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 (Ro dolp ho Tou ri nho) – O
ofí cio 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 Mão San ta.

É lido o se guin te:

OF/A/PSB/ 372/03

Bra sí lia, 15 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia a in di ca ção do De -

pu ta do Gon za ga Pa tri o ta e Jef fer son A. Cam pos
como su plen tes da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Edu ar do Cam -
pos, Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – A
Pre si dên cia de sig na os Srs. De pu ta dos Gon za ga Pa -
tri o ta e Jef fer son A. Cam pos, para in te gra rem, como
su plen tes, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, de con for mi da de com o ofí -
cio que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – So -
bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Mão San ta.

São li dos os se guin tes:

OF. GLPMDB N.º 134/2003

Bra sí lia, 30 de abril de 2003

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

Exce lên cia as in di ca ções dos Se na do res Gil ber to
Mes tri nho e Mão San ta, como ti tu la res, na Co mis são
Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di -
da Pro vi só ria nº 2.194-6, de 23-8-2001.
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Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB N.º 140/2003

Bra sí lia, 30 de abril de 2003

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

Exce lên cia as in di ca ção do Se na dor RAMEZ TEBET,
como ti tu lar, na Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi -
nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.159-70,
de 24-8-2001.

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

OF. GLPMDB N.º 176/2003

Bra sí lia, 30 de abril de 2003

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 dos Se na do res Valdir Raupp
e Pedro Simon, res pec ti va men te, ti tu lar e su plen te, na 
Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re -
cer a Me di da Pro vi só ria nº 2.173-24, de 23-8-01.

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

OF. GLPMDB Nº 213/2003

Bra sí lia, 12 de maio de 2003

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 dos Se na do res Ga ri bal di
Alves Fi lho e Mão San ta, res pec ti va men te, ti tu lar e
su plen te, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar
e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº  2.156-5, de
24-8-01.

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

OF.GLPMDB nº 215/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Ger son Ca -
ma ta e Ra mez Te bet, res pec ti va men te, ti tu lar e su -
plen te, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.166-67, de
24-8-01.

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

OF. GLPMDB nº 216/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Val dir Ra upp,
como ti tu lar, Sér gio Ca bral e Val mir Ama ral, como su -
plen tes, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e 
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.168-40, de
24/-8-01.

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

OF. GLPMDB nº 221/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Amir Lan do e
Mão San ta, res pec ti va men te, ti tu lar e su plen te, na
Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa -
re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.181-45, de 24-8-01.

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

OF. GLPMDB nº 224/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 Pa pa léo Paes,
como ti tu lar, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi -
nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2189-49,
de 23-8-01.

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

OF. GLPMDB nº 225/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 Val mir Ama ral,
como su plen te, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de
exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.217-3, de 4-9-01.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  27 13093    701ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



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

OF. GLPMDB nº 237/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

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 dos Se na do res Ga ri bal di
Alves Fi lho e Ju vên cio da Fon se ca, como su plen tes,
na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.206-1, de 6-9-01.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – A
Pre si dên cia de sig na os Srs. Se na do res in di ca dos
pela Li de ran ça do PMDB para in te gra rem as Co mis -
sões Mis tas des ti na das a apre ci ar as Me di das Pro vi -
só ri as nºs 2.156-5, 2.159-70, 2.166-67, 2.168-40,
2.173-24, 2.181-45, 2.189-49, 2.194-6, 2.206-1 e
2.217-3, de 2001, de con for mi da de com os ofí ci os
que aca bam de ser li dos.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Mão San ta.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2003

Alte ra a re da ção do in ci so II, do § 4º, 
do art. 155, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral pro mul gam, nos ter mos do § 3º do art.
60 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a se guin te emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so II, do § 4º, do art. 155 da Cons ti -
tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil pas sa a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 155. ...............................................
§ 4º........................................................
..............................................................
II – Nas ope ra ções in te res ta du a is, en tre

con tri bu in tes, com ener gia elé tri ca, 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;

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

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Insta u ra-se gran de pre ju í zo aos Esta dos bra si -
le i ros pro du to res de ener gia elé tri ca, dada a eli são
des se pro du to na atu al re da ção do Inci so II, do § 4º,
do art. 155, da Cons ti tu i ção Fe de ral vi gen te.

O re fe ri do enun ci a do pro põe que, nas ope ra -
ções in te res ta du a is, en tre con tri bu in tes, com os pro -
du tos ali es pe ci fi ca dos (en tre os qua is não cons ta a
ener gia elé tri ca), ve ri fi que-se a re par ti ção do im pos -
to en tre Esta dos de ori gem e de des ti no, o que, de
fato, é jus to.

Po rém, não é idên ti co o tra ta men to nes se as -
pec to dado aos Esta dos bra si le i ros, gran des pro du -
to res e ex por ta do res de ener gia elé tri ca. Uma vez
ali ja do esse pro du to do in ci so em tela, cabe um re -
du zi do per cen tu al de ga nhos às uni da des fe de ra das 
que pro du zem e ex por tam ener gia elé tri ca, tais qua -
is Pará, Mi nas Ge ra is, Pa ra ná e ou tras. Isso ocor re
por que, ao ex por ta rem um alto per cen tu al da ener -
gia pro du zi da, em ver da de bem mais alto do que
aque le que elas pró pri as con so mem, o im pos to –
que, in casu, não é re par ti do – be ne fi cia mu i to mais 
o es ta do con su mi dor do que o de ori gem, ou seja, o
ma i or be ne fí cio fi nan ce i ro se dá em de tri men to da -
que le que efe ti va men te a pro duz.

A pre sen te pro po si ção tem, por tan to, o es co po 
de cor ri gir uma nor ma ti za ção atu al men te in jus ta,
pas san do a in clu ir a ener gia elé tri ca e sua ta xa ção
no sis te ma equâ ni me de re par ti ção dos im pos tos
ori un dos da tran sa ção en tre es ta dos pro du to res e
con su mi do res do pro du to.

Sala das Ses sões, 26 de maio de 2003. – Du -
ci o mar Cos ta – Pa pa léo Paes – Au gus to Bo te lho
– Ro dolp ho Tou ri nho – Osmar Dias – Mo za ril do
Ca val can ti – Alme i da Lima – Jef fer son Pe res –
Amir Lan do – Val mir Ama ral – Ante ro Paes de
Bar ros – Fer nan do Be zer ra – João Ba tis ta Mot ta
– Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy – Íris de Ara ú jo
– Fá ti ma Cle i de (p/ tra mi tar) – Cé sar Bor ges – Eu -
rí pe des Ca mar go – Edu ar do Aze re do – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Jo o sé Jor ge – Mão San ta – João
Ri be i ro – Del ci dio Ama ral – Pe dro Si mon – Pa u lo 
Paim – Le o nel Pa van.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 155.* Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe -

de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:
I – trans mis são ca u sa mor tis e do a ção, de qua -

is quer bens ou di re i tos;

II – 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, ain -
da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini ci em no
ex te ri or;

III – pro pri e da de de ve í cu los au to mo to res.

§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I:

I – re la ti va men te a bens imó ve is e res pec ti vos
di re i tos, com pe te ao Esta do da si tu a ção do bem, ou
ao Dis tri to Fe de ral;

II – re la ti va men te a bens mó ve is, tí tu los e cré di -
tos, com pe te ao Esta do onde se pro ces sar o in ven tá -
rio ou ar ro la men to, ou ti ver do mi cí lio o do a dor, ou ao
Dis tri to;

III – terá a com pe tên cia para sua ins ti tu i ção re -
gu la da por lei com ple men tar:

a) se o do a dor ti ver do mi cí lio ou re si dên cia no
ex te ri or;

b) se o de cu jus pos su ía bens, era re si den te ou
do mi ci li a do ou teve o seu in ven tá rio pro ces sa do no
ex te ri or;

IV– terá suas alí quo tas má xi mas fi xa das pelo
Se na do Fe de ral.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II aten de rá ao
se guin te:

I – será não-cu mu la ti vo, com pen san do-se o que 
for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção de
mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan -
te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro Esta -
do ou pelo Dis tri to Fe de ral;

II – a isen ção ou não-in ci dên cia, sal vo de ter mi -
na ção em con trá rio da le gis la ção:

a) não im pli ca rá cré di to para com pen sa ção com 
o mon tan te de vi do nas ope ra ções ou pres ta ções se -
guin tes;

b) acar re ta rá a anu la ção do cré di to re la ti vo às
ope ra ções an te ri o res;

*EC nº 3/93 e EC nº 33/2001.

III – po de rá ser se le ti vo, em fun ção da es sen ci a -
li da de das mer ca do ri as e dos ser vi ços;

IV – re so lu ção do Se na do Fe de ral, de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca ou de um ter ço dos Se na -
do res, apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros, es ta be le ce rá as alí quo tas apli cá ve is às ope ra -
ções e pres ta ções, in te res ta du a is e de ex por ta ção;

V– é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas ope ra ções

in ter nas, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va de um ter ço e
apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros; 

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes mas ope ra -
ções para re sol ver con fli to es pe cí fi co que en vol va in -
te res se de Esta dos, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va
da ma i o ria ab so lu ta e apro va da por dois ter ços de
seus mem bros;

VI – sal vo de li be ra ção em con trá rio dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do dis pos to no in ci so 
XII, g, as alí quo tas in ter nas, nas ope ra ções re la ti vas
à cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser -
vi ços, não po de rão ser in fe ri o res às pre vis tas para as
ope ra ções in te res ta du a is;

VII – em re la ção às ope ra ções e pres ta ções que 
des ti nem bens e ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za -
do em ou tro Esta do, ado tar-se-á:

a) a alí quo ta in te res ta du al, quan do o des ti na tá -
rio for con tri bu in te do im pos to;

b) a alí quo ta in ter na, quan do o des ti na tá rio não
for con tri bu in te dele;

VIII – na hi pó te se da alí nea a do in ci so an te ri or,
ca be rá ao Esta do da lo ca li za ção do des ti na tá rio o im -
pos to cor res pon den te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in -
ter na e a in te res ta du al;

IX – in ci di rá tam bém:
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 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;

b) so bre o va lor to tal da ope ra ção, quan do mer -
ca do ri as fo rem for ne ci das com ser vi ços não com pre -
en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os;

X – não in ci di rá:
a) so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te ri or

pro du tos in dus tri a li za dos, ex clu i dos os semi-ela bo ra -
dos de fi ni dos em lei com ple men tar;

b) so bre ope ra ções que des ti nem a ou tros Esta -
dos pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí ve is lí -
qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca;
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c) so bre o ouro, nas hi pó te ses de fi ni das no art.
153, § 5º;

XI – não com pre en de rá, em sua base de cál cu -
lo, o mon tan te do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li -
za dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri bu in -
tes e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za ção
ou à co mer ci a li za ção, con fi gu re fato ge ra dor dos dois
im pos tos;

XII – cabe à lei com ple men tar:
a) de fi nir seus con tri bu in tes;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria;
c) dis ci pli nar o re gi me de com pen sa ção do im -

pos to;
d) fi xar, para efe i to de sua co bran ça e de fi ni ção

do es ta be le ci men to res pon sá vel, o lo cal das ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e das
pres ta ções de ser vi ços;

e) ex clu ir da in ci dên cia do im pos to, nas ex por ta -
ções para o ex te ri or, ser vi ços e ou tros pro du tos além
dos men ci o na dos no in ci so X, a;

f) pre ver ca sos de ma nu ten ção de cré di to, re la ti -
va men te à re mes sa para ou tro Esta do e ex por ta ção
para o ex te ri or, de ser vi ços e de mer ca do ri as;

g) re gu lar a for ma como, me di an te de li be ra ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti vos
e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga dos;

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, o 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;
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – A
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 
e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – A
Pre si dên cia re ce beu das Li de ran ças do Se na do Fe -
de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos, de acor do com o
art. 1º da Re so lu ção nº 1, de 1996-CN, in di ca ções
dos Se na do res e De pu ta dos que in te gra rão a Re pre -
sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con -
jun ta do Mer co sul, com pos ta de de zes se is ti tu la res e
de zes se is su plen tes e mais a vaga de cor ren te da Re -
so lu ção nº 2, de 2000-CN.

Con for me o pa rá gra fo úni co do art. 1º da Re so -
lu ção nº 1, de 1996-CN, são mem bros na tos na re fe ri -
da Co mis são os dois Pre si den tes das Co mis sões de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal das duas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal. 

Fica as sim cons ti tu í da a Co mis são:
(Di ver sos nº 64, de 1995)
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O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – Há
ora do res ins cri tos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den -
te, so li ci to a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel, 
cujo mo men to V. Exª de ter mi na rá.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – De
acor do tam bém com o Re gi men to, ins cre vo-me para
fa zer uma co mu ni ca ção de ca rá ter ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes, que
dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, – s e Srs. Se na do res, o Bra sil, des de as
pri me i ras ten ta ti vas de pla ne ja men to de seu pro ces -
so de cres ci men to, op tou pela cri a ção de agên ci as de 
fo men to do tipo ban co de de sen vol vi men to. Assim
nas ce ram o an ti go BNH, o atu al BNDES, o Ban co do
Nor des te e o Ban co da Ama zô nia. E é des se úl ti mo
que de se jo fa lar hoje.

Cri a do em 1942, em ple na Se gun da Gu er ra
Mun di al, des ti na do a ga ran tir o su pri men to de bor ra -
cha na tu ral aos ali a dos, foi-lhe dado o nome de Ban co 
de Cré di to da Bor ra cha. Com o fim do con fli to e o de -
clí nio da in dús tria ex tra ti vis ta da bor ra cha, o ban co
teve seu ob je ti vo di re ci o na do para o fo men to de no -
vas ati vi da des pro du ti vas, vi san do à me lho ria das
con di ções de vida da po pu la ção re gi o nal. Pas sou a
cha mar-se Ban co de Cré di to da Ama zô nia.

Após pas sar por pe río do de con tra di tó ria exis -
tên cia, em que a ex pan são de sua rede, de seu qua -
dro de pes so al e de sua área de atu a ção con fli ta va
com for tes res tri ções de dis po ni bi li da de de re cur sos,
o ban co ve ria nova re de fi ni ção de seu pa pel a par tir
de 1966, pas san do a ado tar o atu al nome, Ban co da
Ama zô nia S.A., Basa. Pas sa ria, en tão, a ter como
mis são atu ar como ban co de fo men to e ban co co mer -
ci al, o que, em vez de dar-lhe ma i or cam po de ação e
ma i or fle xi bi li da de, aca bou por ge rar uma cri se de
iden ti da de que per du ra ria até pas sa do re cen te, quan -
do fi nal men te o Basa pas sou por uma pro fun da re es -
tru tu ra ção.

O Basa que sur giu des sa nova ar ru ma ção in ter na, 
é um ban co mo der no, em bus ca de uma mo der na for -
ma de ação e de uma atu a ção efi ci en te e efi caz. E este
é o pon to mais im por tan te que que ro res sal tar nes te
meu pro nun ci a men to: o Basa é, hoje, o ma i or e me lhor
ins tru men to que o Go ver no tem para im ple men tar as
po lí ti cas pú bli cas re gi o na is na Ama zô nia Le gal. Tor -
nou-se ator cen tral do pro ces so de res ga te dos Esta dos 
ama zô ni cos di an te do pro ces so de de sen vol vi men to

na ci o nal. E pode ser o par ce i ro ide al para re par tir com o
BNDES a trans for ma ção de toda a re gião ama zô ni ca
no Eldo ra do bra si le i ro do sé cu lo XXI.

A cons ciên cia do pa pel do cor po fun ci o nal do
ban co está re fle ti da no ver be te so bre a mis são do
Basa que cons ta da pá gi na do ban co na Inter net: “ser
o prin ci pal ban co da Ama zô nia, pro mo ven do o de sen -
vol vi men to in te gra do da Re gião, atra vés de re cur sos
de fo men to, pro du tos e ser vi ços, vi san do à sa tis fa ção
da so ci e da de, cli en tes e aci o nis tas”. Fica, as sim, cla -
ro para to dos os que nele tra ba lham e com ele man -
têm re la ções qual o ob je ti vo das ope ra ções que o
ban co re a li za e das es co lhas de atu a ção que tem.

Atu an do numa área que com pre en de 59% do
ter ri tó rio na ci o nal, onde ope ra como ban co co mer ci al
e de fo men to, nes ta nova fase, o ban co re for çou sua
con di ção de or ga nis mo in du tor do de sen vol vi men to
re gi o nal. Na qua li da de de agen te fi nan ce i ro de im por -
tan tes pro gra mas de cré di to – Pro ter ra, Po la ma zô nia,
Pe sac, Pro bo e Fi na me –, es ti mu la a im plan ta ção e
mo der ni za ção de em pre en di men tos agrí co las, pe -
cuá ri os e in dus tri a is de gran de im pac to para a eco no -
mia re gi o nal, con so li dan do, des ta for ma, as li nhas de
ação já ex pe ri men ta das.

E a con so li da ção da po lí ti ca de de sen vol vi men to
re gi o nal e da re du ção dos de se qui lí bri os en tre re giões
veio com a cri a ção, na Cons ti tu i ção de 1988, dos fun -
dos re gi o na is de de sen vol vi men to. Ao Basa cou be ad -
mi nis trar o FNO – Fun do de De sen vol vi men to da Re -
gião Nor te, o que re for çou de modo de fi ni ti vo a vo ca -
ção do ban co para ser vir de agen te de fo men to.

A de mons tra ção de que o Basa fi nal men te en -
trou em sua ver da de i ra rota de gran de bra ço da po lí ti -
ca de de sen vol vi men to da re gião ama zô ni ca é o re la -
tó rio de ges tão do pe río do 1995-2002, di vul ga do pela
di re to ria que an te ce deu a atu al. A equi pe da Drª Flo ra
Val la da res Co e lho não bus cou sub ter fú gi os nem me i -
as pa la vras para ocul tar os pro ble mas en con tra dos
no ban co, as sim como não pou pou es for ços nem se
in ti mi dou di an te de de sa fi os para en ca mi nhar so lu -
ções para os pro ble mas, nem me diu ener gi as para
de fi nir ru mos e es tra té gi as para tra zer o ban co para a
mo der ni da de e para seu des ti no de im pul si o na dor do
de sen vol vi men to re gi o nal.

E a re per cus são da ação em pre en di da pode ser 
me di da pe las pa la vras do Dr. Mân cio Cor de i ro, atu al
pre si den te do Basa, em seu dis cur so de pos so, em
abril pas sa do: “Ante na do com as mu dan ças que ocor -
rem na so ci e da de, o Basa vem bus can do ade quar
suas po lí ti cas e es tra té gi as de ação às no vas de man -
das so ci a is, eco nô mi cas e am bi en ta is. Um exem plo
cla ro des sas mu dan ças foi a ela bo ra ção do Pla no de
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Apli ca ção do FNO para o pe río do de 2003 a 2005, re -
sul tan te de um pro ces so par ti ci pa ti vo, que de mo cra ti -
zou e fa ci li tou o aces so aos re cur sos do pro gra ma”.

Sr. Pre si den te, para cum prir sua mis são, o ban -
co pre ci sa da so li dez e do equi lí brio que tem con quis -
ta do nos úl ti mos anos, da con ti nu i da de do tra ba lho
po si ti vo e sé rio que vem sen do fe i to.

A nova face do Basa se fará vi sí vel na ou sa dia e
na ino va ção dos no vos tem pos em que vi ve re mos. “O
ban co vai as su mir de ci di da men te sua face ama zô ni ca
gui a do pelo con ce i to de de sen vol vi men to sus ten tá vel,
que já vem sen do in cor po ra do por al guns es ta dos”.

O Basa tor nar-se-á re fe rên cia de ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra para o de sen vol vi men to da Ama zô nia. No di -
zer de seu pre si den te, “pre ci sa tor nar-se uma or ga ni -
za ção cada vez mais for te”. E com ple men ta o Dr.
Mân cio Cor de i ro lem bran do “que ins ti tu i ções for tes
são cri a das com éti ca, com pro pó si tos, es tra té gi as
cla ras e ge ra ção de re sul ta dos”.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Pa pa léo, V. Exª per mi te um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Con ce do
um apar te ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor, que ro cum pri men tá-lo pelo pro nun ci a men to
que faz, pois o Basa é, ou me lhor – como dis se V. Exª
no úl ti mo pon to abor da do –, po de rá tor nar-se re al -
men te um ins tru men to im por tan tís si mo para o de sen -
vol vi men to da Ama zô nia como um todo. Para tan to, é
pre ci so que ele te nha a fe i ção de ban co de sen vol vi -
men tis ta da Ama zô nia, te nha a fe i ção ama zô ni ca.
Infe liz men te, ape sar dos avan ços ocor ri dos na ges tão 
da Drª Flo ra, ain da de i xa mu i to a de se jar no que tan -
ge, efe ti va men te, a pro du zir a eli mi na ção das di fe ren -
ças in tra-re gi o na is ama zô ni cas, por que – quem não é 
da Ama zô nia sem pre pen sa que se tra ta de uma co i -
sa só, que não há di fe ren ças gri tan tes en tre o Pará,
do Se na dor Luiz Otá vio, a mi nha Ro ra i ma ou o seu
Esta do, o Ama pá – a re a li da des des ses Esta dos são
mu i to di fe ren tes. E, in fe liz men te, te mos as sis ti do, até
en tão, ações pri o ri za das do Basa vol ta das para os
Esta dos ma i o res da Ama zô nia: o Pará, o Ma ra nhão –
que está in clu í do na Ama zô nia Le gal –, o Mato Gros -
so e o Ama zo nas. Ro ra i ma, Ama pá, Acre e Ron dô nia
têm sido tra ta dos com mu i ta dis tân cia, até mes mo por 
sua dis tân cia ge o grá fi ca. A ati tu de do ban co tem sido
mu i to tec no crá ti ca, mu i to bu ro crá ti ca. Ao in vés de ir
aos Esta dos pro cu rar fa zer com que haja a ela bo ra -
ção de pro je tos para que os re cur sos do FNO se jam
bem apro ve i ta dos por to dos, o ban co fica em uma po -
si ção cô mo da, es pe ran do que seja pro cu ra do para

que os me lho res pro je tos se jam apre sen ta dos. Por -
tan to, as Uni da des fe de ra ti vas me nos as sis ti das, me -
nos de sen vol vi das, como é o caso do Ama pá e de Ro -
ra i ma, fi cam para trás. Te nho mu i ta es pe ran ça de que
essa ati tu de mude. Ouvi do pre si den te do Basa e do
Pre si den te da Re pú bli ca, quan do da que la re u nião
ha vi da no Acre, que a par tir de ago ra ha ve rá uma
nova vi são, uma nova for ma par ti ci pa ti va na atu a ção
do ban co. Espe ro que o pro nun ci a men to de V. Exª
pos sa con tri bu ir para que o Basa vá ao en con tro dos
en tes fe de ra dos da Ama zô nia me nos de sen vol vi dos
para pro mo ver o equi lí brio in ter-re gi o nal de que pre ci -
sa mos.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Qu e ro
agra de cer o seu apar te. Opor tu na men te, V. Exª fa lou
a res pe i to de um as sun to para o qual que ro cha mar a
aten ção. Tra ta-se, exa ta men te, do Basa como uma
agên cia de fo men to di re ci o na da aos Esta dos me no -
res. Os Esta dos de me nor po der eco nô mi co são de i -
xa dos, na ma i o ria das ve zes, em se gun do pla no. Se -
rei cla ro, em meu dis cur so, ao fa zer re fe rên cia ao
Esta do do Ama pá. Ape sar de ter mos uma úni ca
agên cia, pos su í mos um cor po téc ni co ex tre ma men te
com pe ten te que com pre en de a ne ces si da de de o
Ban co da Ama zô nia pro mo ver in cen ti vos a in ves ti -
men tos no Esta do do Ama pá. Pre ci sa mos de uma
ma i or apor te fi nan ce i ro para o Esta do, com ma i o res
atra ti vos para os in ves ti do res. Pre ci sa mos que o Ban -
co, re al men te, sob nova Pre si dên cia, in vis ta da ma ne -
i ra como pre ci sa mos. 

Agra de ço o apar te de V. Exª.  Qu e ro di zer que
este mu i to en ri que ceu o meu dis cur so. 

Um dos prin ci pa is obs tá cu los à con se cu ção dos 
ob je ti vos de aten di men to dos ór gãos pú bli cos é a ba i -
xa ca pa ci ta ção de seus qua dros. Cons ci en te des sa
de fi ciên cia, o Basa de ci diu que o prin ci pal pa tri mô nio
do ban co são as pes so as que o in te gram, com seus
co nhe ci men tos so bre a Ama zô nia e sua po pu la ção.
Le var em con ta a ca pa ci da de e a ex pe riên cia acu mu -
la das ao lon go dos anos pelo cor po de fun ci o ná ri os,
além de bus car no vas con tri bu i ções, que se gu ra men -
te cada um tem para dar, são me tas que fa rão o Basa
dar um sal to de qua li da de em sua atu a ção.

A va lo ri za ção pro fis si o nal, por meio do aper fe i -
ço a men to con tí nuo, da for ma ção e de sen vol vi men to
de li de ran ças, dan do o me re ci do des ta que aos ta len -
tos da casa, de ve rá ser pri o ri da de para que o Basa
con ti nue evo lu in do e aten den do, de for ma efi caz, às
de man das da so ci e da de.

A mo der ni za ção dos pro ces sos ge ren ci a is, a in -
for ma ti za ção, a bus ca cres cen te da des cen tra li za ção, 
o com par ti lha men to e o aper fe i ço a men to dos pro ces -
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sos de ci só ri os são fer ra men tas bá si cas para atu ar em 
con so nân cia com os prin cí pi os do de sen vol vi men to
sus ten tá vel.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa pa -
léo, gos ta ria de par ti ci par do seu bri lhan te pro nun ci a -
men to.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Aten ta men te
es ta va ou vin do o re co nhe ci men to de V. Exª à ins ti tu i -
ção ban cá ria re gi o nal, o Ban co da Ama zô nia; acre di to 
que é mu i ta opor tu na a sua pre o cu pa ção, o seu apo -
io, prin ci pal men te ago ra que qua se to dos os ban cos
es ta du a is fo ram pri va ti za dos. Qu an do go ver nei o Pi a -
uí, fiz tudo para não pri va ti zá-lo, mas essa foi a po lí ti -
ca do Go ver no. Qu e ro dar o tes te mu nho do nos so
ban co re gi o nal, do Ban co do Nor des te. Além do ca pi -
tal, que é im por tan te, o que mais im por ta é o ser hu -
ma no, o va lor do pro fis si o nal. Pos so afir mar que essa
ins ti tu i ção edu ca. Lem bro-me mu i to bem do iní cio dos 
anos 70, quan do fui pre si den te do Ro tary Club da mi -
nha ci da de e o meu se cre tá rio era um ge ren te do
Ban co do Nor des te de mi nha ci da de, Par na í ba – por
si nal era cu nha do do Se na dor João Alber to. Na que le
clu be, pela pri me i ra vez, es tu dei so bre che fia e li de -
ran ça. Era uma apos ti lha do Ban co do Nor des te que
esse com pa nhe i ro do Ro tary me le va ra. Des de en tão
me apa i xo nei pelo as sun to. O tes te mu nho que eu
gos ta ria de dar em re la ção ao Ban co do Nor des te é o
fato de que, quan do go ver nei o Pi a uí, fi quei per ple xo,
sur pre so quan do cons ta tei que aque la ins ti tu i ção
ban cá ria des ti na va ao meu Esta do 80% de to dos os
in ves ti men tos que che ga vam ao Esta do. Para nós, ele 
é mais im por tan te do que o BNDES, é mais im por tan -
te do que o Ban co do Bra sil, do que o Ban co Cen tral e
mu i to mais im por tan te do que o Ban co Mun di al ou do
que o BID, isso pela sua pro xi mi da de e pe las fa ci li da -
des que ofe re cia. Qu e ro crer que mu i to do de sen vol vi -
men to in dus tri al e co mer ci al da Ama zô nia se deve ao
Ban co da Ama zô nia.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mão San ta. Incor po ro suas pa la -
vras ao meu dis cur so. 

O re la tó rio da ges tão an te ri or já pre co ni za va
essa pos tu ra, ago ra in te i ra men te co op ta da pela ad -
mi nis tra ção que se ini cia. Eis um sa u dá vel exem plo
do con ti nu ís mo ad mi nis tra ti vo, ou me lhor, de con ti nu i -
da de ad mi nis tra ti va.

O de sen vol vi men to sus ten tá vel da Ama zô nia,
ob je ti vo pri me i ro de uma en ti da de como o Basa, é
pro je to de lon go pra zo. É a re a li za ção de uma nova

so ci e da de que avan ce, mas que ga ran ta os avan ços
con quis ta dos. E só na con ci li a ção dos di fe ren tes gru -
pos de in te res se, in clu in do ór gãos fe de ra is, go ver nos
es ta du a is, mu ni ci pa is e ou tras ins ti tu i ções re gi o na is,
go ver na men ta is e não-go ver na men ta is, é que este
pro ces so po de rá ser fru tí fe ro.

Isto, Sr. Pre si den te, sig ni fi ca, como bem dis se o
Pre si den te do Ban co, tra ba lhar para a con so li da ção
dos pla nos es tra té gi cos para a re gião e ven cer os de -
sa fi os, para su prir suas ca rên ci as ci en tí fi cas, tec no ló -
gi cas e de in fra-es tru tu ra eco nô mi ca e so ci al.

Srªs e Srs. Se na do res, a Ama zô nia, uma área
ma i or do que a Eu ro pa Oci den tal, pos sui um ter ço
das flo res tas tro pi ca is do mun do, um quin to do vo lu -
me de água doce e a ma i or con cen tra ção de bi o di ver -
si da de do pla ne ta. Amplos re cur sos pes que i ros e vas -
tos de pó si tos mi ne ra is. Co nhe ci men tos tra di ci o na is
dis pu ta dos, le gal e ile gal men te, por todo o mun do. To -
dos sa be mos que a ba cia ama zô ni ca abri ga imen sos
es to ques de ár vo res de va lor co mer ci al ma de i re i ro e
uma am pla gama de pro du tos não-ma de i re i ros de
gran de po ten ci al eco nô mi co para a in dús tria far ma -
cêu ti ca e de cos mé ti cos.

Por isso, Sr. Pre si den te, não é de hoje que ou vi -
mos fa lar em in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia como
pro pos ta de pre ser va ção de pa tri mô nio dito mun di al,
mas que, na ver da de, es con de a co bi ça ali e ní ge na
por nos sas ri que zas. Não es que ça mos do exem plo
da bor ra cha e do que fez o Re i no Uni do para não se
tor nar de pen den te de nos sa ma té ria-pri ma, à épo ca,
úni ca dis po ní vel no mer ca do em es ca la co mer ci al.

A bela e es fu zi an te na tu re za ama zô ni ca ofe re ce 
opor tu ni da des ex cep ci o na is para o eco tu ris mo, in -
dús tria mais do que pro mis so ra no novo sé cu lo e uma 
das ma i o res ge ra do ras de em pre gos di re tos e in di re -
tos que exis tem no mun do atu al.

Ao lon go das úl ti mas dé ca das, vem-se 
com pro van do que o mo de lo de de sen vol vi -
men to mais pro mis sor para a Ama zô nia
deve pri vi le gi ar a flo res ta, o rio, a bi o di ver si -
da de, a cul tu ra e o co nhe ci men to mi le nar de 
nos sas po pu la ções. Assim, o pa pel do Ban -
co deve ser de se nha do so bre essa base, ou 
seja, vi a bi li zar o de sen vol vi men to eco nô mi -
co re gi o nal, con ci li a do com a pro mo ção do
bem-es tar so ci al e a con ser va ção am bi en tal. 
Isso sig ni fi ca que o Basa não será ape nas
mais um ban co na Ama zô nia, mas, ver da de -
i ra men te, o Ban co da Ama zô nia.

Assim se ma ni fes tou o Dr. Mân cio Lima ao as su -
mir a di re ção do Basa. Que es ses se jam os ver da de i -
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ros fru tos de sua ad mi nis tra ção, para o bem de to dos
os ama zô ni das e de ma is bra si le i ros.

A Ama zô nia é a se gun da ma i or pro du to ra mun -
di al de ma de i ra tro pi cal, per den do ape nas para a
Indo né sia, mo vi men tan do em tor no de R$7,5 bi lhões, 
equi va len te a 15% do PIB re gi o nal e ge ran do 600 mil
em pre gos di re tos e in di re tos. Em 2002, as ex por ta -
ções de pro du tos ma de i re i ros re pre sen ta ram cer ca
de R$1,7 bi lhão.

A ex plo ra ção ma de i re i ra é uma das ati vi da des
mais di nâ mi cas e, se re a li za da ade qua da men te,
pode con ci li ar ge ra ção de ri que za e con ser va ção dos
re cur sos flo res ta is. Ao Basa cabe con tri bu ir para mu -
dar a in dús tria da ma de i ra de ex tra ti vis ta, com ba i xo
va lor agre ga do, para um pa ta mar mo der no, com ex -
ce len te pa drão de ma ne jo de suas flo res tas, agre gan -
do va lor aos pro du tos e im pri min do for te com pro mis -
so so ci al e am bi en tal ao se tor.

Srªs e Srs. Se na do res, a agro pe cuá ria tem pa -
pel im por tan te na ocu pa ção das áre as al te ra das da
Ama zô nia, pois cer ca de 60 mi lhões de hec ta res já fo -
ram des ma ta dos, dos qua is apro xi ma da men te 20 mi -
lhões são de áre as de gra da das. A pe cuá ria de sen vol -
vi da é pre do mi nan te men te ex ten si va e de ba i xo ní vel
tec no ló gi co. Nos úl ti mos anos, con tu do, a pe cuá ria na 
Ama zô nia tem ad qui ri do pa drão tec no ló gi co; e a agri -
cul tu ra, em fran ca ex pan são, pro duz grãos (mi lho,
soja, ar roz), al go dão e cul tu ras pe re nes em po si ção
de des ta que.

O Ban co pre ten de con tri bu ir tam bém para mu -
dar o per fil da agro pe cuá ria re gi o nal, vi san do aten der
a de man da de ali men tos para o mer ca do re gi o nal,
com ex ce den tes ex por tá ve is, sem ca u sar pres sões
de des ma ta men to de no vas áre as de flo res tas.

A re cu pe ra ção das áre as de gra da das, por meio
de su por te à im plan ta ção de sis te mas de pro du ção
agro pe cuá ri os, agro flo res ta is e flo res ta is que con ci li -
em sus ten ta bi li da de e ren ta bi li da de, tam bém faz par -
te dos pla nos do Basa.

Para vi a bi li zar suas ações, o Basa não pre ten de
ater-se ape nas às fon tes tra di ci o na is de re cur sos,
bus can do no vas al ter na ti vas de re cur sos, tais como
as dos Fun dos Éti cos, dos Me ca nis mos de De sen vol -
vi men to Lim po (MDL), dos ban cos mul ti la te ra is, en tre
ou tros.

Obser vo ape nas que o Basa pos sui ape nas
uma agên cia no Ama pá, o que nos pa re ce pou co para 
as ne ces si da des de de sen vol vi men to de meu Esta do. 
De se ja ria ver es tu dos da Di re ção do Ban co para me -
lho rar o aces so de meus co es ta du a nos aos re cur sos
e ser vi ços do Basa.

Sr. Pre si den te, o Ban co da Ama zô nia é um pa tri -
mô nio re gi o nal, mas de im por tân cia na ci o nal, pois cu -
i da da mais ex ten sa par te ter ri to ri al bra si le i ra e uma
das mais ri cas em re cur sos de to das as es pé ci es.
Então, só po de mos de se jar que o Basa, nos so Ban co
da Ama zô nia, sa i ba cum prir sua mis são e que se tor -
ne um dos prin ci pa is, se não o prin ci pal, ve í cu lo de
pro gres so da Ama zô nia Le gal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri i nho) –

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.
A SRA SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –

MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Se -
na dor Pa pa léo Paes, se ti vés se mos com bi na do fa lar
so bre a Ama zô nia hoje, te ría mos in ver ti do a nos sa
po si ção na lis ta de ora do res. Após a mi nha fala, V. Exª 
verá que o dis cur so que aca bou de pro fe rir se en ca i -
xa ria mu i to bem após o meu. Fa la rei so bre a Ama zô -
nia de uma for ma mais ge ral, e V. Exª – se as sim fos se 
– en tra ria com essa ques tão do ban co, que é ex tre -
ma men te re le van te.

Fa la rei em sen ti do bem mais am plo so bre a ocu -
pa ção da Ama zô nia. Fa rei um bre ve his tó ri co re co -
men dan do que le i am um li vro lan ça do re cen te men te:
Vi das Rou ba das – a es cra vi dão mo der na na Ama -
zô nia bra si le i ra, de uma jor na lis ta in gle sa ra di ca da
no Bra sil, Bin ka Le Bre ton, edi ta do pe las Edi ções Lo -
yo la. Ga nhei esse li vro e o li. Um dos ca pí tu los tra ta
so bre a ocu pa ção da Ama zô nia, e ao lê-lo, fiz uma
sín te se. Por isso eu dis se, Se na dor Pa pa léo Paes,
que o meu dis cur so so bre a Ama zô nia se ria mais am -
plo. Eu fa ria uma es pe ci fi ci da de no fi nal, mas, ob vi a -
men te, com o tem po que te nho, não da ria, e en tão en -
tra ria o seu dis cur so, ex tre ma men te apro pri a do, com
o qual con cor do.

So bre a ocu pa ção da Ama zô nia, ba se a do no
tra ba lho de pes qui sa de Bin ka Le Bre ton: olhan do
para trás a par tir do iní cio de novo sé cu lo, pa re ce di fí -
cil ima gi nar que, há não mu i to tem po, as pes so as
pen sa vam na re gião Ama zô ni ca como um vas to ce le i -
ro em po ten ci al. Mas se le var mos em con si de ra ção
as enor mes áre as de flo res ta vir gem que fo ram trans -
for ma das, no cur to pra zo de um pou co mais de uma
ge ra ção, de sel va ver de em de ser to ver me lho, po de -
mos re al men te co me çar a en ten der o quan to é frá gil o 
ecos sis te ma da flo res ta tro pi cal.

Qu an do se en tra numa flo res ta tro pi cal, a pri me -
i ra co i sa que im pres si o na é sua ex tra or di ná ria exu be -
rân cia, os nú me ros in crí ve is de es pé ci es des co nhe ci -
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das. Fica di fí cil ori en tar-se por que não exis tem duas
plan tas igua is.

As es ti ma ti vas so bre os nú me ros de es pé ci es
do mun do va ri am am pla men te: algo en tre cen te nas
de mi lha res e de ze nas de mi lhões, e a flo res ta tro pi cal 
é, com fol ga, a ma i or re ser va de di ver si da de ge né ti ca
do mun do – E. O. Wil son cal cu la en tre sete e dez mi -
lhões de es pé ci es.

Du ran te sé cu los, a flo res ta ama zô ni ca sus ten -
tou suas pe que nas po pu la ções hu ma nas for ne cen -
do-lhes ali men to, com bus tí vel, abri go e re mé di os.
Mas, nos úl ti mos cin qüen ta anos, a flo res ta foi sub -
me ti da a um ata que con tí nuo por meio do qual suas
ma de i ras no bres fo ram rou ba das; em gran des áre as,
a flo res ta foi cor ta da e que i ma da para abrir es pa ço
para es tra das, pis tas de pou so, as sen ta men tos e pro -
je tos de co lo ni za ção. Foi tam bém de vas ta da por ca u -
sa de seus re cur sos mi ne ra is e su je i ta a cor te raso
para abrir es pa ço para pro je tos de cri a ção de gado
em lar ga es ca la.

Até bem re cen te men te, Sr. Pre si den te, o Go ver -
no bra si le i ro deu pou ca aten ção à Ama zô nia. Ela era
gran de de ma is, mu i to dis tan te e pou co ma ne já vel.
Con ten ta vam-se em de i xá-la para os aven tu re i ros
que vi a ja vam em seus rios à pro cu ra de dro gas do
ser tão, bor ra cha, al mas ou es cra vos. 

A par tir da dé ca da 1890 e du ran te al guns anos
ine bri an tes, a Ama zô nia su priu o mun do com bor ra -
cha, e gran des for tu nas fo ram fe i tas pe los co mer ci an -
tes. O que vem fá cil vai fá cil. De po is do co lap so do
boom da bor ra cha, a Ama zô nia afun dou ou tra vez
em seu sono cen te ná rio. A Se gun da Gu er ra Mun di al
trou xe pe que no in cre men to ao de ca den te co mér cio
de bor ra cha, o qual logo caiu no es que ci men to.

Em 1953, o Go ver no de Ge tú lio Var gas cri ou
uma agên cia es pe ci al para o de sen vol vi men to eco nô -
mi co da Ama zô nia: a Su pe rin ten dên cia do Pla no de
Va lo ri za ção Eco nô mi ca da Ama zô nia (Spvea), que
de fi niu os li mi tes para a re gião e tra çou as di re tri zes
para o seu de sen vol vi men to eco nô mi co. Três anos
mais tar de, em 1956, foi apre sen ta do um pla no emer -
gen ci al de de sen vol vi men to, ba se a do na exis tên cia já 
con fir ma da de man ga nês e pe tró leo na re gião e nas
for tes pro ba bi li da des de ou tros de pó si tos sig ni fi ca ti -
vos de mi ne ra is.

O pri me i ro pas so foi cri ar um ban co re gi o nal
para fa ci li tar o cré di to: Ban co de Cré di to da Ama zô -
nia; o se gun do, cons tru ir usi nas ter me lé tri cas em Be -
lém e Ma na us e o ter ce i ro, ini ci ar um pro gra ma mas si -
vo de cons tru ção de es tra das, co me çan do com uma
mag ní fi ca ro do via para unir a nova Ca pi tal do Bra sil

ao rio Ama zo nas e, em se gui da, uma es tra da que li -
gas se os cer ra dos do Cen tro-Oes te a Por to Ve lho, no
rio Ma de i ra. Cons tru í das com a in ten ção emi nen te -
men te boa de le var o de sen vol vi men to para a re gião,
as cha ma das es tra das de pe ne tra ção na Ama zô nia
fo ram as pre cur so ras de uma onda in con tro lá vel de
mi gra ção, con fli tos e des tru i ção.

Em 1964, o Bra sil se guiu a ma i o ria dos seus vi -
zi nhos, to dos go ver na dos en tão por mi li ta res. A pri -
me i ra jun ta mi li tar de sig nou o de sen vol vi men to da
Ama zô nia como pri o ri da de na ci o nal ur gen te. A es tra -
té gia era po vo ar e de sen vol ver a re gião an tes que al -
guém pu des se ad qui rir in fluên cia eco nô mi ca so bre
ela. O slo gan era “Inte grar para não Entre gar”, o que
po de ria ser tra du zi do, tos ca ou efe ti va men te, como
“uti li zá-la para não per dê-la”. A pre o cu pa ção prin ci pal 
era com o gran de vi zi nho do nor te, os Esta dos Uni -
dos. Esta va se tor nan do cada vez mais cla ro que a
Ama zô nia con ti nha um au tên ti co te sou ro em ri que za
mi ne ra is. 

O Insti tu to Hud son em Nova York fa la va em re -
pre sar o rio Ama zo nas para cri ar um imen so sis te ma
de la gos que per mi ti ri am aces so à ma i or par te da re -
gião e abri ri am es pa ço para a pros pec ção mi ne ral.
Em 1965, a For ça Aé rea dos Esta dos Uni dos fez um
le van ta men to aé reo da re gião. Em 1967 foi com ple ta -
do o Pla no Gran de La gos do Hud son Insti tu te. O lago
ma i or foi pro je ta do para ter uma área de 240 mil qui lô -
me tros qua dra dos. Seu gran di o so pro je to in clu ía a co -
ne xão do Ore no co com o rio Ne gro, a cons tru ção de
um ca nal en tre Gu a po ré e os rios pa ra gua i os, a cri a -
ção na Co lôm bia de uma al ter na ti va ao ca nal do Pa -
na má e a cons tru ção de uma auto-es tra da ao lon go
da fron te i ra da Co lôm bia até a Bo lí via. Tio Sam que ria 
tor nar o mun do se gu ro para a de mo cra cia e, se isso
in clu ís se a in ter fe rên cia ma ci ça na Amé ri ca La ti na, o
que era bom para a Amé ri ca com cer te za se ria bom
para o mun do.

O Go ver no bra si le i ro es ta va igual men te de ter -
mi na do a pro te ger seus in te res ses na ci o na is. Essa
de ter mi na ção foi am pla men te con fir ma da pela des -
co ber ta, pri me i ro, de man ga nês e, mais tar de, de
imen sos de pó si tos de mi né rio de fer ro nas mon ta -
nhas de Ca ra jás, no sul do Pará.

Em 1996, o Go ver no lan çou um de sa fio aos em -
pre sá ri os, co nhe ci do como De cla ra ção da Ama zô nia, 
que co me ça va as sim: “A Ama zô nia deve ter uma ocu -
pa ção bra si le i ra re a li za da por bra si le i ros, numa jor na -
da em que ca be rá ao em pre sa ri a do na ci o nal o en car -
go ma i or.”

Há pou cos dias, eu per cor ri gran de par te da
Ama zô nia, in clu si ve toda a área de fron te i ra, da Ca -
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be ça do Ca chor ro, na Co lôm bia, até a re ser va Ia no -
mâ mi, na di vi sa com a Ve ne zu e la. As in for ma ções
que ob ti ve mos são as sus ta do ras. Há mais de vin te mil 
pes qui sa do res es tran ge i ros na Ama zô nia, en quan to
que pes qui sa do res bra si le i ros lá não che gam, sob a
ale ga ção de que não há re cur sos do CNPq e de ou -
tros ór gãos bra si le i ros. Isso é sé rio! Isso é gra ve!

Para man ter seus ob je ti vos de pro mo ver a ocu -
pa ção da Ama zô nia, em 1967, o Go ver no mu dou o
an ti go nome do Ban co de Cré di to da Ama zô nia para
Ban co da Ama zô nia (Basa) cri ou um fun do de in ves ti -
men to pri va do para a re gião – Fun do para Inves ti -
men to e De sen vol vi men to da Ama zô nia (Fi dam) – e
trans for mou a an ti ga Spvea numa nova agên cia de
de sen vol vi men to co nhe ci da como Su dam. A fi na li da -
de dela era es ti mu lar o in ves ti men to, mas ela aca bou
tor nan do-se o mo de lo li te ral de como fa zer para não
ge rar o de sen vol vi men to, dis tri bu in do enor mes quan -
ti as de di nhe i ro para os pro je tos mais ina de qua dos,
com um mí ni mo de su per vi são e pres ta ção de con tas. 
Trin ta e qua tro anos mais tar de, em 2001, a Su dam foi 
ex tin ta em meio a uma en xur ra da de acu sa ções de in -
com pe tên cia e cor rup ção.

Em re la ção à agri cul tu ra, para im ple men tar o
Esta tu to da Ter ra, em 1964, o Go ver no cri ou três
agên ci as, a pri me i ra para a re for ma agrá ria, a se gun -
da para o de sen vol vi men to agrá rio e a ter ce i ra para o
es ta be le ci men to de po lí ti cas agrá ri as. Aí en tra ram o
IBRA, o INDA e o GERA. (Estou len do de pres sa, por -
que o tex to é lon go e o tem po é pou co.)

O pri me i ro pla no qüin qüe nal da Su dam,
1967/1971, de fi nia a es tra té gia agrí co la do Go ver no
como uma com bi na ção de se gu ran ça com ocu pa ção,
ci tan do a ne ces si da de de sal va guar dar a área em
face de pos sí vel mo vi men to de guer ri lha lo cal, de in -
se gu ran ça po lí ti ca crô ni ca dos pa í ses vi zi nhos e de
ame a ça sem pre pre sen te na que le mo men to do co -
mu nis mo. Seu lema era: “Ter ra sem Ho mens para Ho -
mens sem Ter ra”.

Ape sar do li mi ta do su ces so do Go ver no na área
so ci al no que diz res pe i to ao as sen ta men to dos
sem-ter ra de en tão, fi cou cla ro des de o co me ço que o
de sen vol vi men to eco nô mi co da fron te i ra ne ces si ta ria
de um flu xo ma ci ço de ca pi tal e tec no lo gia. O ca mi -
nho ló gi co para fa zer isso era for ne cer in cen ti vos às
agro em pre sas, que, por sua vez, es ti mu la ri am o de -
sen vol vi men to de no vos po vo a dos e, no de vi do tem -
po, uma sé rie de in dús tri as de ser vi ço. Pla ne ja vam
co me çar pela im plan ta ção de fa zen das de gado em
gran de es ca la, se guin do o mo de lo bem-su ce di do que 
de sen vol veu o Ve lho Oes te ame ri ca no. Sem pre as
có pi as e as pés si mas có pi as. O Go ver no so nha va em

trans for mar a Ama zô nia num gran de pólo ex por ta dor
de car ne bo vi na e ofe re cia gran des quan ti as de di -
nhe i ro com pra zos ex tre ma men te fa vo rá ve is para
aque les que es ti ves sem pre pa ra dos para mon tar pro -
je tos pe cuá ri os.

Ape sar de in ves ti men tos mo nu men ta is, os pro -
je tos da Su dam ti ve ram uma taxa de su ces so la men -
ta vel men te ba i xa, pro du zin do ape nas 15% do que ha -
vi am pro me ti do. To dos os pro je tos, sem ex ce ção, ul -
tra pas sa ram seus or ça men tos ori gi na is. E uma ava li -
a ção con jun ta fe i ta pelo Insti tu to de Pes qui sa Eco nô -
mi ca Apli ca da (Ipea), pelo Ban co da Ama zô nia
(Basa) e pela pró pria Su dam, em 1985 ve ri fi cou que
de um to tal de 33 pro je tos ins pe ci o na dos so men te
qua tro fun ci o na vam. Mu i tas das fa zen das es ta vam
ope ran do com re ba nhos fan tas mas, os qua is eram le -
va dos de uma fa zen da para ou tra um pou co an tes da
che ga da dos fis ca is da Su dam.

Po de ría mos ci tar da dos as sus ta do res, mas o tem -
po urge. Entre os 85% de pro je tos que não fun ci o na -
vam, os em pre sá ri os brin da ram-se com uma ver da de i -
ra fes ta de la va gem de di nhe i ro. Os re cur sos re ce bi dos
para apli car em de ter mi na do pro je to ser vi am em se gui -
da como a par te co la te ral para ou tro pro je to, ou eram
usa dos para es pe cu la ção e, mu i tas ve zes, apli ca dos di -
re ta men te em ou tros pro je tos fora da re gião.

Os pro je tos pe cuá ri os fo ram cal cu la dos para
adi ci o nar seis mi lhões de ca be ças ao re ba nho na ci o -
nal, bem como para ge rar 36 mil em pre gos e trans for -
mar São Luís e Be lém nos ma i o res por tos do mun do
de ex por ta ção de car ne bo vi na. De fato, seis em cada
dez fa zen das não pos su íam ne nhu ma in fra-es tru tu ra
e qua se to das pa ga vam seus em pre ga dos no sis te ma 
da diá ria, usan do o re cur so das can ti nas para co brar
pelo ali men to, o que fre qüen te men te sig ni fi ca va, na
prá ti ca, que as des pe sas con su mi am qua se todo o
sa lá rio. O ve lho sis te ma de es cra vi dão por dí vi da es -
ta va vivo e mais uma vez em ação.

A che ga da dos pro je tos pe cuá ri os, como era de
es pe rar, pro vo cou um con si de rá vel con fli to en tre os
no vos do nos da ter ra e o povo que ali já es ta va quan -
do es tes che ga ram, por que ha via um sé rio de fe i to no
con ce i to de ho mens sem ter ra para uma ter ra sem ho -
mens: isso não era bem ver da de. A Ama zô nia nun ca
es te ve va zia, sem pre sus ten tou pe que nas po pu la -
ções es pa lha das: in dí ge nas, ga rim pe i ros, se rin gue i -
ros e po vos ri be i ri nhos. Então, quan do en xa mes de
em pre sá ri os e aven tu re i ros che ga ram pe las no vas ro -
do vi as em res pos ta à con vo ca ção do Go ver no, o pal -
co es ta va mon ta do para o con fli to. A área al re dor dos
rios Ara gua ia e To can tins, es tra te gi ca men te lo ca li za -
da no eixo da ro do via Be lém-Bra sí lia com a Tran sa -
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ma zô ni ca e pró xi ma às áre as de pros pec ção mi ne ral
de Ca ra jás, pre ci sa va ser apa zi gua da a qual quer pre -
ço. Ela con quis tou uma re pu ta ção de vi o lên cia e isso
re sul tou na che ga da de um for te apa ra to mi li tar, pri -
me i ro para re a li zar ma no bras os ten si vas e mais tar de 
para se ins ta lar. Em res pos ta ao au men to do con tro le
mi li tar em todo o País, um pe que no nú me ro de guer ri -
lhe i ros ur ba nos trans fe riu-se para áre as ru ra is re mo -
tas, in clu si ve no iní cio da dé ca da de 1970, às mar -
gens do rio Ara gua ia. A re a ção do go ver no foi mon tar
três cam pa nhas mi li ta res dis tin tas.

Com a der ro ta da guer ri lha, o de sen vol vi men to
da Ama zô nia ad qui riu um novo ím pe to, e o pre si den te 
Ge i sel uniu-se aos seus an te ces so res Mé di ci e Cas -
tel lo Bran co para so nhar com no vos es que mas fa raô -
ni cos. Apon tou quin ze pó los de de sen vol vi men to, in -
clu in do o Ara gua ia–To can tins e o Gran de Ca ra jás,
alvo de re cen te pros pec ção mi ne ral. Ou tros pla nos de 
co lo ni za ção fo ram ela bo ra dos tan to pelo go ver no
como pelo se tor pri va do e até mes mo, como em Con -
ce i ção do Ara gua ia, pela Igre ja Ca tó li ca.

O go ver no Fi gue i re do, 1979-1985, as sis tiu ao
fim do mi la gre eco nô mi co e tam bém da di ta du ra mi li -
tar, fe liz men te. A si tu a ção da pos se da ter ra tor na -
ra-se cres cen te men te con fu sa e a vi o lên cia já es ta va
se tor nan do co mum. Então, em 1980, o Go ver no cri ou 
uma agên cia es pe ci al para con tro lar a re gião do Ara -
gua ia–To can tins: o Gru po Exe cu ti vo para as Ter ras do 
Ara gua ia–To can tins (GETAT). Essa agên cia ti nha to -
dos os po de res e de pen dia di re ta men te do Con se lho
Se gu ran ça Na ci o nal.

O pro je to do Gran de Ca ra jás foi ina u gu ra do em
1981 para dar iní cio à gi gan tes ca ta re fa de ex tra ir e
pro ces sar enor me ri que za mi ne ral de Ca ra jás. A área
do pro je to co bria uma re gião de 450 mil qui lô me tros
qua dra dos, a me ta de da su per fí cie da Ama zô nia Ori -
en tal, e in clu ía a cons tru ção de uma fer ro via, a am pli -
a ção do por to de São Luís, a ge ra ção de ele tri ci da de
com a cri a ção de uma imen sa re pre sa em Tu cu ruí, e a 
im plan ta ção de pro je tos agrí co las de por te mé dio, em 
fun ção do novo cor re dor in dus tri al.

Esse mo de lo de de sen vol vi men to foi cri a do para 
ge rar ex por ta ções, pa gar a dí vi da ex ter na e es ti mu lar
a eco no mia re gi o nal.

Olhan do para trás, é fá cil ava li ar a im pres si o -
nan te quan ti da de de es tra gos pro vo ca dos du ran te
esse pe río do. Índi os e pos se i ros fo ram ex pul sos de
suas ter ras, enor mes quan ti as de di nhe i ro pú bli co fo -
ram gas tas em fra u des – pro vo can do dé ca das de in -
fla ção e caos eco nô mi co –, a cor rup ção pre do mi na -
va, e tudo isso era per fe i ta men te pre vi sí vel. Cada um
que ria o seu, e azar de quem fi cas se para trás. Mi lha -

res de qui lô me tros de flo res tas de va lor in cal cu lá vel
fo ram ar bi tra ri a men te des tru í dos, in cên di os sem con -
tro le po lu í ram o ar, o uso in dis cri mi na do de mer cú rio
po lu iu rios, a mi gra ção des me di da pro vo cou vi o len tos 
con fli tos e o tra ta men to cru el e ar bi trá rio dos tra ba lha -
do res fre qüen te men te le vou ao tra ba lho es cra vo. Os
ve lhos de mô ni os ama zô ni cos das lu tas in ter tri ba is e
a es cra vi dão ti nham sido subs ti tu í dos por ma les mais
su tis e efi ca zes, que pro vo ca ram uma vas ta des tru i -
ção, numa pro por ção que ex ce dia em mu i to a ca pa ci -
da de de auto-re cu pe ra ção do meio am bi en te.

Pa u lo Fon te les, ex-ad vo ga do e ex-de pu ta do es -
ta du al, que tra ba lhou a fa vor dos cam po ne ses des pe -
ja dos, ob ser vou que “pre do mi nam nes sa guer ra si -
len ci o sa no cam po mor tes se le ti vas e im pu nes”. Logo 
de po is des se co men tá rio, ele mes mo foi ví ti ma da
guer ra si len ci o sa, aba ti do por or dem dos fa zen de i ros
lo ca is.

Na ver da de, o Esta do nun ca foi ca paz de exer cer
um con tro le efe ti vo so bre os enor mes e ir re du tí ve is es -
pa ços da Ama zô nia, nun ca do ma dos. Ali o pa pel do
Esta do está sen do exer ci do, con for me o caso, pelo mi -
li ta res, pe los la ti fun diá ri os e pela Igre ja. Nes sa si tu a -
ção, a lei e a or dem são, no má xi mo, mu i to pre cá ri as. 

Na al vo ra da do sé cu lo XXI, pou co se mu dou, e
os ten tá cu los do cri me or ga ni za do se es ten dem atra -
vés da Ama zô nia, quer pelo co mér cio de ar mas, quer
pelo trá fi co de dro gas, quer pela gri la gem ou pelo ve -
lho e an ti qua do as sas si na to pra ti ca do não ape nas
pela fi gu ra clás si ca do pis to le i ro.

Sr. Pre si den te, peço três mi nu tos para ten tar ter -
mi nar a le i tu ra do meu dis cur so.

O cri me en vol ve pro mo to res pú bli cos, ju i zes, de -
le ga dos de po lí cia, pre fe i tos, de pu ta dos fe de ra is, se -
na do res, la ti fun diá ri os e em pre sá ri os de to dos os ti -
pos. Gran des fa zen das iso la das for ne cem pis ta de
pou so para aviões sem re gis tro que car re gam ar mas
para a Co lôm bia ou co ca í na para o Su ri na me.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, eu gos ta ria de par ti ci par do seu
pro nun ci a men to. 

A SRA SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Eu pre ci sa ria de três mi nu tos. Se o Pre si den te
con ce der três mi nu tos para o V. Exª e três para mim...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – O Pre si den te é
um ba i a no ge ne ro so.

A SRA SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Então, con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Mão
San ta.
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O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – Se -
na dor Mão San ta, o apar te será con ce di do, mas pe di ria
que ob ser vas se o tem po de dois mi nu tos re gi men ta is.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se rei bre ve, Sr.
Pre si den te. Se na do ra Serys, o dis cur so de V. Exª é
opor tu no, e há mo ti vo. Fui ao Equa dor e vi: os ame ri -
ca nos to ma ram tudo, até a mo e da é o dó lar – isso
para evi tar o trá fi co de co ca í na. Mas o fato é que
aque le país, hoje, é do mi na do pe los Esta dos Uni dos.
Qu an to à nos sa Ama zô nia, acho que está na hora de
o Se na do co me çar a pen sar nis so. Os Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca têm 50 es ta dos. Está na hora de di vi -
dir mos o Bra sil em mais Esta dos. Estão aí os êxi tos: o
To can tins, Ro ra i ma e ou tros. Então, está na hora de
co me çar mos a re di vi dir o nú me ro de Esta dos des te
País.

A SRA SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mu i to bem, Sr. Se na dor. Estou ter mi nan do,
con for me o pe di do de três mi nu tos, Sr. Pre si den te.

Se pu dés se mos pas sar pelo cor re dor po lo nês
dos guar das e pis to le i ros, se ria nes sas fa zen das dis -
tan tes, es con di das no meio da flo res ta e efe ti va men te 
fora do al can ce da lei, que en con tra ría mos os gu lags
bra si le i ros. Man ti dos apri si o na dos pelo iso la men to,
ame a ça dos dia e no i te por pis to le i ros, pre sos por
suas dí vi das, mi lha res de ho mens tra ba lham em tro ca 
de co mi da para se rem des car ta dos como la tas va zi as 
de cer ve ja as sim que de i xam de ter uti li da de. Numa
na ção que se au to de no mi na o país do fu tu ro, este é o
le ga do de Caim e Abel: são eles os es cra vos do Bra sil 
do sé cu lo XXI. 

A so be ra nia des te País e a in te gri da de na ci o nal
de pen dem dos seus po vos; a in te gri da de do ter ri tó rio
da nos sa Ama zô nia de pen de, com cer te za, dos po -
vos que lá vi vem, de nos sas For ças Arma das, es pe ci -
al men te do Exér ci to Bra si le i ro; de pen de, Se na dor Pa -
pa léo Paes, de ór gãos e ins ti tu i ções como o Basa,
para pro mo ver o de sen vol vi men to sus ten tá vel da
Ama zô nia e pre ser var a in te gri da de do seu ter ri tó rio e 
sua so be ra nia.

Ti ve mos uma dis cus são, se ma na pas sa da, com 
o Go ver na dor do Esta do do Mato Gros so e com vá ri -
os re pre sen tan tes de ou tras ins ti tu i ções a res pe i to da
BR–163, que in te res sa não só ao Mato Gros so, mas
ao Esta do do Pará. Há um con glo me ra do de em pre -
sá ri os da pro du ção do en tor no da BR–163 e da Zona
Fran ca que que rem re al men te a cons tru ção da
BR–163 no Esta do do Pará, pois esta jun ta-se ao
Esta do de Mato Gros so. A BR–163 cor ta os dois Esta -
dos. Só no Esta do de Mato Gros so já é de gran de va -
lia. Se for fe i ta, como deve acon te cer, para de sa guar

em San ta rém, tra rá ga nhos es tron do sos não só para
a pre ser va ção da in te gri da de na ci o nal, mas para
aque les que em tor no de les vi vem, tra ba lham, pro du -
zem e co mer ci a li zam. 

Pre ci sa mos fa lar aqui, to dos nós Se na do res e
Se na do ras, to dos os dias so bre a ques tão da Ama zô -
nia. Meu Esta do faz par te da Ama zô nia Le gal, pois
sou de Mato Gros so. Inde pen den te men te da re gião,
seja Sul, Su des te, Cen tro-Oes te, ou qual quer re gião,
a Ama zô nia é nos sa. Nos so mapa tem que ter sua in -
te gri da de man ti da. Se não aten tar mos, nos so mapa
será re al men te des fi gu ra do e per de re mos a Ama zô -
nia. Per de re mos a ri que za de suas águas, de suas
ma tas, seu po ten ci al para pro du zir me di ca men tos. Só 
o que pode man ter a in te gri da de do mapa do Bra sil,
bem como da Ama zô nia, é um es tí mu lo às po pu la -
ções que lá vi vem, jun ta men te com a ação das nos -
sas For ças Arma das. É um tra ba lho con jun to de bra -
si li da de e, por con se guin te, o Se na do da Re pú bli ca
deve par ti ci par. 

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos,
nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, Srªs e Srs.
Se na do res, bra si le i ros e bra si le i ras pre sen tes e que
nos as sis tem pela te le vi são, hoje, 26 de maio, on tem,
dia 25 de maio, foi o dia em que se co me mo ra a in dús -
tria do nos so País.

Qu e ro apro ve i tar esse tem po de que dis po nho
para di zer a esta Casa que, no fim de se ma na, as sis ti à 
co me mo ra ção da Fe de ra ção das Indús tri as do Pa i uí,
quan do eu e o Se na dor Alber to Sil va, ex-Go ver na do -
res do Esta do, fo mos agra ci a dos com a ma i or co men -
da da que la ins ti tu i ção, Sim plí cio Dias, o pri me i ro in -
dus tri al do Pi a uí, que pro du zia char ques e ex por ta va
car nes para a Eu ro pa. E fo ram os seus re cur sos que
pa tro ci na ram aque las ba ta lhas que li ber ta ram o Bra sil
de Por tu gal e ga ran ti ram a uni da de des ta Pá tria.

Mas o que eu gos ta ria de sa li en tar aqui é que
che ga ram a esta Casa os pro je tos de re for mas e di zer
o sig ni fi ca do da qui lo que foi cha ma do de guer ra fis cal.
Enten do que essa foi uma “Gu er ra San ta” do Nor des te
e do Nor te, por que só com esse ar ti fí cio foi pos sí vel a
im plan ta ção das in dús tri as que lá es tão as sen ta das. 

Du ran te o nos so Go ver no, no Pi a uí, fi ze mos leis
de in cen ti vos fis ca is, be ne fi ci an do os in dus tri a is que
lá se fi xa ram, e fo ram 170 no vas in dús tri as, e 249 no
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to tal, mu i tas de las já exis ti am e uti li za ram os be ne fí ci -
os da lei para sua am pli a ção. Pos so ci tar como exem -
plo a fá bri ca de cer ve ja da Antarc ti ca, que se am pli ou
com a Brah ma, para a pro du ção de gua ra ná e ou tros
re fri ge ran tes, e está con clu in do uma fá bri ca de la tas.

São 170 no vas in dús tri as que fo ram im plan tas
ape nas no Pi a uí, e to das gra ças aos in cen ti vos fis ca -
is. Sem es ses in cen ti vos fis ca is é uma luta de si gual, é 
como o nos so Mes tre e Pro fes sor José Sar ney, de Li -
te ra tu ra, diz em um de seus li vros: “É uma bri ga de
Jeca Tatu con tra o Mike Ti son”. Não é pos sí vel. Essas
in dús tri as, por tan to, es tão sen do fi xa das pela lei de
in cen ti vos fis ca is.

Para aca bar mos com isso, o Go ver no tem de
dar com pen sa ções. Será um de sas tre para as Re -
giões Nor te e Nor des te.

A úl ti ma in dús tria que con se gui atra ir, numa ver -
da de i ra luta fis cal, foi uma fá bri ca de ali men tos. Era
uma em pre sa de San ta Ca ta ri na, da ci da de de Gas -
par, a Ce val. Mas, no de sen ro lar da luta pela con quis -
ta da im plan ta ção de uma fá bri ca de be ne fi ci a men to
da soja no Pi a uí, com os in cen ti vos fis ca is, ela foi
com pra da por uma mul ti na ci o nal, a Bun ge, que está
sen do ins ta la da e será ina u gu ra da, ago ra, no Pi a uí. O 
in ves ti men to to tal é de R$420 mi lhões; o ca pi tal de
giro de R$129 mlhões; em pre gos di re tos, 517; e in di -
re tos, 10.435. Até 2.012, é pre vis to um fa tu ra men to
de 6,8 bi lhões.

Essa, como uma gran de fá bri ca de ci men to ou
de bi ci cle tas, to das ti ve ram in cen ti vos fis ca is. O be ne -
fí cio é que, uti li zan do esse ar ti fí cio, con se gui mos,
com es sas im plan ta ções e am pli a ções, abrir 72.332
va gas de em pre gos aos pi a u i en ses.

Ontem, foi o dia da in dús tria. Pres to uma ho me -
na gem a to dos os in dus tri a is des se País, que não sei
como so bre vi vem. É um mi la gre; é mu i ta obs ti na ção;
é um sa cer dó cio; é um ide a lis mo, por que, em um País 
onde os ju ros são dez ve zes ma i o res do que os da
Eu ro pa, 15 ve zes ma i o res do que os ame ri ca nos e 18
ve zes ma i o res do que os pra ti ca dos no Ja pão, é in -
con ce bí vel, den tro do mun do glo ba li za do, a ati vi da de
in dus tri al.

Va mos dar o exem plo de uma in dús tria no Nor -
des te que fa bri ca gra va tas, cal ças, ca mi sas ou sa pa -
tos. Essa in dús tria con cor re com po vos que têm ju ros
dez, quin ze ou de zo i to ve zes ma i o res, além de uma
car ga tri bu tá ria das mais per ver sas e se ve ras nes te
País.

Então, nes se mo men to, pres ta mos nos sa ho -
me na gem, nos so res pe i to aos ide a lis tas in dus tri a is
do Bra sil, que não pas sam por bons mo men tos. Con -

ver san do com um de les – bom ca rá ter, como são to -
dos os in dus tri a is des te País –, que ti nha tra ba lha do,
no nos so Go ver no, como Se cre tá rio de Indús tria e
Co mér cio, ele dis se: “Aten tem bem para essa fra se: a
vida aí fora está mu i to di fí cil. Nós es ta mos no Go ver -
no, mas fora está di fí cil.”

E fi ca ria, nes te mo men to, com Rui Bar bo sa – e
quis Deus que o Pre si den te des ta so le ni da de fos se
ou tro ba i a no, o nos so Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho –,
que foi cla ro. Ele foi Mi nis tro da Fa zen da e, em uma
das suas re fle xões, en si nou a to dos nós. Que o nos so
Pre si den te apren da, que a sua Equi pe apren da. Rui
Bar bo sa, que está aí, a quem to dos nos cur va mos,
como um sím bo lo ma i or des ta Casa, de 180 anos de
bra si li da de, de que rer ru mos e dias me lho res para
este País. Rui Bar bo sa foi cla ro e dis se: “O tra ba lho
vem an tes. O tra ba lho e o tra ba lha dor me re cem pri -
ma zia, pois são eles que fa zem a ri que za. A ri que za e
o ca pi tal vêm de po is.”

Então, nes se sis te ma, es ta mos dan do pri ma zia
ao ca pi tal, des res pe i tan do a opor tu ni da de de tra ba -
lho. Daí, este País ser o vice-cam peão do de sem pre -
go e o cam peão na emis são de che ques sem fun do,
não por que quem emi ta seja mau ca rá ter ou mal-in -
ten ci o na do, mas por que o di nhe i ro não dá.

Gos ta ria de ler um pro nun ci a men to que ouvi de
um dos lí de res in dus tri a is do Pi a uí.

(O Sr. Pre si den te Ro dolp ho Tou ri -
nho faz soar a cam pa i nha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den -
te, ne ces si to so men te de trin ta se gun dos.

Ele diz:

Em que pese o fato de os sá bi os do
Ban co Cen tral es ta rem pou co li gan do para
a nos sa opi nião, so li da ri za mo-nos aqui com
o nos so Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, na
sua luta pela que da da taxa de ju ros.
Enquan to per du rar esse es ta do de co i sas,
in fe liz men te, o cres ci men to in dus tri al e a
me lho ria da taxa de em pre go per ma ne ce rão 
no pla no dos so nhos dos oti mis tas.

E peço per mis são para re ler o que dis se o ma i or 
pen sa dor em tra ba lhis mo no Bra sil de po is de Rui Bar -
bo sa. Re fi ro-me a Alber to Pas qua li ni, que nas ceu no
co me ço do sé cu lo pas sa do e mor reu com ses sen ta
anos. A pro pó si to, ele é sin te ti za do pelo nos so gran de 
Se na dor Pe dro Si mon.

Di zia Alber to Pas qua li ni para aler tar para nos sa
po si ção nes ta Casa:
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(...)
A Na ção só se li ber ta rá da ser vi dão

eco nô mi ca no dia em que fo rem re du zi das
as ta xas de ju ros. Por que, nes se dia, o tra ba -
lho va le rá mais do que o di nhe i ro, a ini ci a ti va
com pen sa rá mais do que a co mo di da de e,
ha ven do mais tra ba lho e mais ini ci a ti vas, ha -
ve rá ma i or pro du ção e, con se qüen te men te,
ma i or ri que za e ma i or soma de bem-es tar.

O Pre si den te nor te-ame ri ca no Abra ham Lin -
coln dis se: “Não ba se ie sua pros pe ri da de em di nhe i -
ro em pres ta do”. 

Por tudo isso, eu não fi ca ria com o Go ver no,
mas eu fi ca ria com Deus que diz: “Co me rás o pão
com o suor do teu ros to”. E a alta taxa de ju ros é uma
con de na ção!

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, por ces -
são do Se na dor Alme i da Lima.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de ço ao Se na dor
Au gus to Bo te lho por ter pos si bi li ta do mi nha ins cri ção
e, des sa for ma, o uso da pa la vra nes ta tar de. Agra de -
ço tam bém ao Se na dor Alme i da Lima pela ces são da
sua ins cri ção.

Con si de ro te me rá ria a po si ção que vem sen do
as su mi da por par te re pre sen ta ti va do Go ver no bra si -
le i ro em re la ção a um as sun to de ex tre ma im por tân -
cia: a bi o tec no lo gia, por tan to, a ques tão dos trans gê -
ni cos, que nada mais são que um ca pí tu lo im por tan te
da bi o tec no lo gia. É te me rá ria a po si ção do Mi nis tro
da Ciên cia e Tec no lo gia que quer trans for mar a Co -
mis são Téc ni ca de Bi os se gu ran ça – CTNBio em um
ór gão ape nas con sul ti vo. Na ver da de, a Lei de Bi os -
se gu ran ça – aliás, a lei é de au to ria do Se na dor Mar -
co Ma ci el –, apro va da em 1995, há oito anos, re co -
men da a cri a ção da CTNBio, exa ta men te para que
ela pos sa de ci dir tec ni ca men te so bre esta ques tão
fun da men tal: se de ve mos ou não li be rar os trans gê ni -
cos em nos so País.

É im por tan te co lo car mos a Lei de Bi os se gu ran -
ça no con tex to des sa dis cus são; se não a dis cus são
será ide o ló gi ca, po lí ti ca e não va mos che gar a uma
con clu são que per mi ta ao Bra sil sair des se atra so que 
já se evi den cia, atra so esse re sul tan te da in se gu ran -
ça ou do con for mis mo de, en quan to as sis ti mos à evo -
lu ção ci en tí fi ca de ou tros pa í ses, es tar mos dis cu tin do 
ide o lo gi ca men te um tema que deve ser dis cu ti do tec -
ni ca men te, que é a ques tão da bi o tec no lo gia.

Os ci en tis tas es tão pa ra dos. E, por es ta rem pa -
ra dos, es tão co lhen do as si na tu ras em um aba i xo-as -
si na do – fato iné di to num País –, pe din do uma le gis la -
ção que lhes per mi ta tra ba lhar. Os ci en tis tas que rem
pes qui sar, re a li zar es tu dos, mas es tão im pe di dos por
uma de ter mi na ção da Jus ti ça bra si le i ra que, in de vi da -
men te, in se riu os trans gê ni cos na lei cha ma da de Lei
de Agro tó xi cos e Afins.

Sr. Pre si den te, há uma va ri e da de mu i to gran de
de trans gê ni cos. Exis tem aque les cuja trans ge nia é
re sul ta do da co lo ca ção de um gene de uma plan ta
para ou tra plan ta, para con fe rir à se gun da re sis tên cia
a de ter mi na do her bi ci da ou a de ter mi na do in se ti ci da
– prin ci pal men te her bi ci das. Há tam bém a trans ge nia
pro vo ca da pela in tro du ção de um ví rus, bac té ria ou
fun go que pro mo ve mu ta ção ge né ti ca na que la plan ta.

Não po de mos tra tar trans gê ni co como se fos se
uma co i sa só. Há uma gran de va ri e da de de les, e é
pre ci so in di vi du a li zar o trans gê ni co para que não co -
me ta mos um erro téc ni co que pos sa in vi a bi li zar a ela -
bo ra ção de uma le gis la ção que nos per mi ta igua lar o
Bra sil com os ou tros pa í ses que avan çam na pes qui -
sa e, com isso, es tão mu i to adi an te do Bra sil.

Di zem que o nos so mer ca do prin ci pal – e é ver -
da de – é a Eu ro pa, mas a União Eu ro péia já au to ri zou 
a pes qui sa ci en tí fi ca em to dos os pa í ses. Na Itá lia,
por exem plo, há ca ta lo ga dos cer ca de 580 ex pe ri -
men tos e pes qui sas com trans gê ni cos das mais va ri -
a das es pé ci es e das mais va ri a das plan tas.

Na Ingla ter ra, onde se ini ci ou o mo vi men to con -
tra os trans gê ni cos, já se con clu iu um tra ba lho de
pes qui sa que au to ri za o plan tio de um mi lho trans gê -
ni co com re sis tên cia a uma de ter mi na da do en ça. A
Fran ça, que hoje é o cen tro de ma i or dis cus são so bre
trans gê ni cos, re a li zou pes qui sas com uma tru ta – e já
foi au to ri za da a cri a ção des sas tru tas – es té ril em
con fi na men to, o que con fe re um gos to mais sa bo ro so
à car ne e ma i or ga nho de peso por ra ção ad mi nis tra -
da e por uni da de de área: por tan to, mu ta ção ge né ti ca, 
trans ge nia.

A Fran ça, país que im põe ma i or re sis tên cia aos
trans gê ni cos, no ano pas sa do, im por tou 80% de soja
da Argen ti na. O fa re lo de soja uti li za do pela Fran ça
ori gi nou-se do Bra sil em 20% e 80% da Argen ti na.
Esse dado re ve la um in te res se co mer ci al de ter mi nan -
do cer tas pos tu ras de pa í ses im por tan tes no mer ca do 
in ter na ci o nal.

Não dá para es que cer que há um mer ca do de
US$40 bi lhões de in su mos agrí co las – e re fi ro-me a
de fen si vos ou agro tó xi cos – que in te res sam a la bo ra -
tó ri os, que fa bri cam ou não her bi ci das que con fe rem
re sis tên cia à soja. A Mon san to, por exem plo, fa bri can te 
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do her bi ci da que per mi te a des se ca gem da soja sem
agres são à cul tu ra do pro du to, con se gue, com isso,
uma eco no mia no uso de ou tros her bi ci das que che ga
a 20% do cus to de pro du ção. Então, essa em pre sa cri -
ou a va ri e da de de soja trans gê ni ca re sis ten te quan do
é apli ca do esse her bi ci da à base de gli fo sa to.

Pois bem, é cla ro que os ou tros la bo ra tó ri os não
gos ta ri am de ver essa va ri e da de se di fun din do, por -
que as sim não ven de ri am o her bi ci da que fa bri cam.
Essa é uma par te da dis cus são. Não es tou que ren do
di zer que essa seja a prin ci pal ra zão, mas esse mo ti -
vo tam bém está pre sen te nos de ba tes.

Qu an do se dis cu te a ques tão apa i xo na da men te 
sem o con te ú do téc ni co, co me te mos um equí vo co
mu i to gran de. A CTNBio, cuja com po si ção é do ma i or
es pec tro pos sí vel, pois con ta com pes so as da so ci e -
da de ci en tí fi ca bra si le i ra, das uni ver si da des, dos ins ti -
tu tos de pes qui sa, da Embra pa, dos Mi nis té ri os afins
– Agri cul tu ra, Ciên cia e Tec no lo gia, Sa ú de –, é um ór -
gão re pre sen ta ti vo da so ci e da de com to dos os seg -
men tos en vol vi dos. Por tan to, temo a trans for ma ção
da CTNBio em ór gão con sul ti vo, pois a Co mis são
deve con ti nu ar sen do um ór gão con clu si vo, para dar
pa re cer es ta be le cen do se de ter mi na da va ri e da de de
trans gê ni co pode ou não ser plan ta da e co mer ci a li za -
da. Essa in se gu ran ça e essa in de ci são le vam à si tu a -
ção que está ocor ren do.

O Se na do de ve rá vo tar, bre ve men te, uma me di -
da pro vi só ria para li be rar a co mer ci a li za ção da soja
plan ta da no Rio Gran de do Sul. Alguns di zem que a
soja plan ta da na que le Esta do po de rá ser co mer ci a li -
za da nes te ano, o que não fará mal à sa ú de nem ao
meio am bi en te. Des se modo, no mo men to em que se
au to ri za, por me di da pro vi só ria, a co mer ci a li za ção de
uma sa fra, fra cas sa a tese de que não se pode ten tar
co mer ci a li zar trans gê ni co por não sa be rem se ca u sa
ou não dano à sa ú de e ao meio am bi en te. Assim, uma 
sa fra não faz mal, mas as pró xi mas de vem ser ana li -
sa das. Há uma in co e rên cia nes se de ba te.

Pre ci sa mos ela bo rar uma le gis la ção para es cla -
re cer essa si tu a ção, se não as sis ti re mos ao in gres so
de se men tes clan des ti nas, pela Argen ti na, que di mi -
nu em o vi gor da nos sa se men te, a qua li da de ge né ti ca 
e que po dem, in clu si ve, in tro du zir do en ças e pra gas
que não te mos na cul tu ra da soja e que po de rão vir
com es sas se men tes sem ne nhum cu i da do sa ni tá rio,
por que elas são clan des ti nas.

A in se gu ran ça nos leva a essa si tu a ção de ha -
ver três bi lhões de pes so as no mun do con su min do os
trans gê ni cos e es tar mos dis cu tin do aqui se va mos ou
não ro tu lar. Ora, a ro tu la gem é uma obri ga ção! A ro tu -
la gem aci ma de um por cen to de trans gê ni co tem que

ser obri ga tó ria, para que o con su mi dor te nha cons -
ciên cia do que está con su min do, se é trans gê ni co ou
não. Esse di re i to tem que ser dado a ele, mas não po -
de mos fi car de ba ten do eter na men te a ques tão dos
trans gê ni cos, prin ci pal men te quan do ve mos o Go ver -
no di vi di do. Há in te gran tes do Go ver no que de fen dem 
a li be ra ção e ou tros que são con trá ri os a ela, mas é o
Con gres so Na ci o nal que tem que apro var uma le gis -
la ção que tor ne cla ro que a Lei de Bi os se gu ran ça tem 
que ser res pe i ta da. Ago ra, o que não dá é para se fa -
zer uma in ter pre ta ção di fe ren te da Lei de Bi os se gu -
ran ça e jo gar os trans gê ni cos na Lei de Agro tó xi cos,
pro i bin do os pes qui sa do res até de re a li zar as suas
pes qui sas ci en tí fi cas.

Ouço o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti com mu i -
ta aten ção.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Osmar Dias, fico mu i to sa tis fe i to de ou vir o pro -
nun ci a men to de V. Exª por que, como mé di co, te nho
me pre o cu pa do mu i to com esse de ba te a res pe i to
dos trans gê ni cos, prin ci pal men te no que tan ge a afir -
ma ções fe i tas, re pe ti da men te, de que os trans gê ni -
cos, de um modo ge ral, fa zem mal à sa ú de. Co me ço a 
me in da gar: o que são os an ti bió ti cos, na ver da de?
Não são trans gê ni cos? O que são as va ci nas? Não
são trans gê ni cos? Se for mos ana li sar, há mu i to mais
co i sa que é trans gê ni ca. Na nos sa ali men ta ção diá ria
tam bém exis tem trans gê ni cos que usa mos até em
pro ce di men tos na nos sa casa. Pre o cu pa-me, como V. 
Exª afir mou mu i to bem, fi car mos nes sa dis cus são
ide o ló gi ca, im pe din do que nos sos ci en tis tas pes qui -
sem, im pe din do um ór gão como a Embra pa de avan -
çar mais ain da do que já avan çou, es tan do nós, as -
sim, co la bo ran do, na ver da de, le va dos por jo ga das
co mer ci a is de in te res ses dos gran des pa í ses, para
que con ti nu e mos atra sa dos no as sun to, prin ci pal -
men te no que tan ge ao mi lho e à soja, pois es ta mos
ame a çan do os in te res ses co mer ci a is de pa í ses po de -
ro sos, como é o caso dos Esta dos Uni dos. Por tan to,
fico mu i to sa tis fe i to de ou vir o pro nun ci a men to de V.
Exª, que é, aci ma de tudo, um ape lo e um aler ta so bre 
um pon to que V. Exª do mi na mu i to bem e que que ro
en dos sar, por que tam bém pen so que es te ja mos aqui
agin do como lá no iní cio, quan do tudo que saía dos
dog mas, di ga mos, de cer tos con ce i tos ar ra i ga dos era 
logo clas si fi ca do como he re sia. E es ta mos co me ten -
do, re al men te, uma he re sia ao não que rer avan çar e
não per mi tir que o País avan ce nes se cam po. Pa ra -
béns, por tan to, pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Agra de ço,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, o im por tan te apar te
de V. Exª, que é mé di co. 
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Da rei dois exem plos exa ta men te den tro da área
de atu a ção de V. Exª, para que pos sa mos ava li ar, em
con jun to, por que não de ve mos mais pros se guir nes te 
de ba te es té ril se po de mos, ou não. Te mos de acom -
pa nhar o que a ciên cia está de ter mi nan do. Se a ciên -
cia de ter mi na que, após tes tes pro fun dos, de ter mi na -
do trans gê ni co não ca u sa dano nem à sa ú de nem ao
meio am bi en te, por que não uti li zá-lo como re sul ta do
do pro gres so da ciên cia em bi o tec no lo gia?

Dois exem plos. Nos Esta dos Uni dos, aca ba de
ser in tro du zi da numa va ri e da de de to ma te uma mu ta -
ção ge né ti ca, por meio de uma trans ge nia, que con fe -
re àque la va ri e da de uma subs tân cia que tor na o to -
ma te, va mos di zer as sim, uma va ci na con tra o cân cer
de mama e de prós ta ta. Ve jam a re vo lu ção que isso
pode ca u sar nos con ce i tos mé di cos, num pro ble ma
de sa ú de gra ve, que V. Exª ava lia me lhor do que eu,
por que é da área, que são os cân ce res de mama e de
prós ta ta, que atin gem mu lhe res e ho mens numa pro -
por ção enor me! A bi o tec no lo gia pode con tri bu ir para
re du zir es ses ín di ces.

Um ou tro exem plo. Te mos um ar roz, dou ra do,
com o be ta ca ro te no, que é o pre cur sor da vi ta mi na “A” 
Sabe, V. Exª ,como mé di co, da im por tân cia des sa vi -
ta mi na para o or ga nis mo hu ma no. Te mos ou tros ce re -
a is e, in clu si ve, fru tas que são pro du zi das com um ín -
di ce de be ta ca ro te no mu i to aci ma do tra di ci o nal que
po de rão con fe rir ao or ga nis mo hu ma no mais re sis -
tên cia a de ter mi na das do en ças, até como uma va ci na 
con tra a gri pe, com o au men to da taxa de vi ta mi na C
em al gu mas fru tas.

O Ia par, Insti tu to Agro nô mi co do Pa ra ná, que é
um or gu lho do nos so Esta do e que acom pa nha a
Embra pa nes se tra ba lho re vo lu ci o ná rio fe i to na agri -
cul tu ra bra si le i ra, está cri an do em la bo ra tó rio, pela bi -
o tec no lo gia, uma va ri e da de de la ran ja, de ci trus, re -
sis ten te ao can cro cí tri co, uma do en ça que des trói po -
ma res, es pe ci al men te nos Esta dos que são pro i bi dos 
de cul ti var a la ran ja por ca u sa des sa do en ça. Será
uma re vo lu ção na ci tri cul tu ra na ci o nal essa des co ber -
ta do Ia par. Só que ela não pode pros se guir se não ti -
ver mos uma le gis la ção cla ra no País que nos per mi ta
se pa rar o trans gê ni co que ca u sa dano do trans gê ni co 
que não ca u sa dano. Por que, de re pen te, a bi o tec no -
lo gia, que foi sa u da da no meio do sé cu lo como o úni -
co ins tru men to ca paz de re vo lu ci o nar a pro du ção de
ali men tos e im pe dir que boa par te da po pu la ção não
te nha se quer aces so aos ali men tos, ago ra está con -
de na da ao re tro ces so no País, pois pes qui sa do res e
ci en tis tas es tão ten do que fa zer aba i xo-as si na do para 
po der tra ba lhar e le var adi an te os ex pe ri men tos e os
tra ba lhos de pes qui sa.

Con ce do o apar te ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor

Osmar Dias, pedi o apar te exa ta men te para me con -
gra tu lar com V. Exª por ter tra zi do o as sun to às cla ras.
É um as sun to que de ve mos co me çar a de ba ter no
Se na do Fe de ral. A me di da pro vi só ria que tra ta da
ven da de pro du tos trans gê ni cos even tu al men te pro -
du zi dos nes ta sa fra foi apro va da na úl ti ma quin ta-fe i -
ra. Inclu si ve, já con ver sei com o Pre si den te da Casa,
Se na dor José Sar ney, no sen ti do de que le van tás se -
mos o as sun to. Por tan to, du ran te a se ma na, pre ten -
de mos re a li zar um de ba te a este res pe i to. Pa ra be ni zo 
V. Exª pelo dis cur so. De ve mos acre di tar em nos sos
ór gãos téc ni cos. A CTNBio foi cri a da por meio da Lei
de Bi os se gu ran ça e é ca paz de nos for ne cer to das as
in for ma ções que pre ci sa mos a res pe i to de pro du tos
trans gê ni cos. Essa lei, que os an ti trans gê ni cos, cha -
mam de lei da pre ca u ção, já não tem mais sen ti do.
São 25 anos de es tu do dos trans gê ni cos, e nada de -
põe con tra eles para a sa ú de ani mal e hu ma na até
hoje. Mu i to mais do que isso, o trans gê ni co é pro te tor
do meio am bi en te, uma vez que ini be a apli ca ção de
mais de fen si vos agrí co las, como é o caso da soja
Roun dup Re ady. Se na dor Osmar Dias, como ex ce -
len te en ge nhe i ro agrô no mo do Pa ra ná que tra ta des -
se as sun to, V. Exª sabe que a pró pria Mon san to tem
um con vê nio com a Embra pa, em Lon dri na, para que
ela mo ni to re a pro du ção de se men tes trans gê ni cas
no Bra sil. Qu al quer em pre sa, seja a Mon san to, a Pi o -
ne er ou qual quer ou tra, será di ri gi da pela Embra pa no 
Bra sil, para não ca ir mos na que le ou tro erro, como di -
zem os an ti trans gê ni cos, que fi ca rá só a Mon san to
pro du zin do se men te para o res to da vida. Isso não vai 
acon te cer, por que te mos a Embra pa, a mãe que con -
duz todo esse pro ces so. Fi nal men te, não que ro fa lar
so bre ou tros pro du tos, mas que ro ape nas dar um
exem plo. Na épo ca cru ci al do com ba te à den gue, no
Rio de Ja ne i ro, os mata-mos qui tos car re ga vam um vi -
dri nho de um pro du to que era co lo ca do nas ca i -
xas-d’água das re si dên ci as dos Esta dos Uni dos.
Aque las go tas eram BT, o pro du to do Ba cil lus thu rin -
gi en sis, que im pe de o apa re ci men to de la gar tas no
mi lho e no al go dão. Por tan to, o BT é usa do até para
tra ta men to de do en ças cu jos trans mis so res são as la -
gar tas e os mos qui tos. Por isso, como V. Exª dis se,
pre ci sa mos pa rar de tra tar des se as sun to com his te -
ris mo, sem es tar pro fun da men te ab sor vi dos na nos sa 
tec no lo gia. Mu i to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obri ga do,
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. V. Exª co nhe ce bem o as -
sun to e, por tan to, in cor po ro seu apar te, com sa tis fa -
ção, ao meu pro nun ci a men to. E digo mais: te mos que
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fa zer uma le gis la ção que obri gue o Go ver no, em vez
de de ba ter esse as sun to em seu âm bi to, a cri ar uma
es tru tu ra ca paz de fa zer a ras tre a bi li da de – isso, sim
– da pro du ção. Exis te a his tó ria de que a Chi na ve tou
a soja bra si le i ra. Ora, a Chi na tem cul tu ra trans gê ni ca, 
plan ta e im por ta trans gê ni cos. O que a Chi na quis di -
zer foi o se guin te: “Qu e ro im por tar, mas que ro sa ber
se es tou im por tan do soja trans gê ni ca ou con ven ci o -
nal”. Só isso.

Então, para que não per ca mos o mer ca do que
te mos – o Bra sil, este ano, pas sou os Esta dos Uni dos
na ex por ta ção de soja –, não po de mos con ti nu ar fa -
lan do de trans gê ni cos como se fos se só soja. É pre ci -
so abrir esse de ba te, por que há ou tros trans gê ni cos,
e aqui ci tei exem plos ao Se na dor Mo za ril do, que par -
ti ci pou do nos so de ba te.

Acre di to que a ras tre a bi li da de é obri ga ção do Go -
ver no, que deve fi nan ci ar as co o pe ra ti vas para que elas
ins ta lem la bo ra tó ri os e pro mo vam cur sos de tre i na men -
to de téc ni cos que pos sam re a li zar esse tra ba lho. A ras -
tre a bi li da de é que nos dará o selo de ga ran tia para con -
ti nu ar mos a ex por tar pro du tos con ven ci o na is ou trans -
gê ni cos, se gun do uma le gis la ção ri go ro sa a ser apli ca -
da no Bra sil. A ras tre a bi li da de tem de ser uma exi gên cia 
da lei, mas deve ser tam bém obri ga ção do Esta do for -
ne cer me ca nis mos para que a ini ci a ti va pri va da pos sa
se es tru tu rar e obe de cer a essa re gra.

Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, V. Exª pe diu um
apar te?

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Osmar Dias, gos ta ria de fa zer um bre ve
apar te pela im por tân cia do tema hoje le van ta do por V. 
Exª. A Mi nis tra do Meio Ambi en te tam bém se re fe re à
ques tão eco ló gi ca. Esse tema abor da do por V. Exª é
cul tu ral, ci en tí fi co, edu ca ci o nal. É um tema com ple xo.
Os nos sos an ces tra is, os ín di os, já cu i da vam da mo -
di fi ca ção dos ali men tos da na tu re za para tor ná-los
co mes tí ve is. Então, a trans ge nia é um pro ces so his tó -
ri co. E a Mi nis tra, em seu dis cur so de pos se, ao ex por
a ques tão dos ta bus quan to à ques tão eco ló gi ca, afir -
ma va que que ria ou vir não o que não se pode fa zer,
mas, sim, como se pode fa zer, como se po dem so lu ci -
o nar as ques tões para tor nar pos sí vel a pro du ção e o
es pa ço am bi en tal, ou seja, a vida em sua to ta li da de.
E hoje V. Exª traz à dis cus são esse tema tão im por -
tan te, que pode ser o em brião des sa sa í da na ques -
tão dos trans gê ni cos. Pa ra be ni zo V. Exª por seu dis -
cur so.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obri ga do
Se na dor Eu rí pe des.

Vou en cer rar, Sr. Pre si den te, em obe diên cia ao
Re gi men to, que tan to co bro, mas vou con clu ir di zen -
do duas co i sas im por tan tes. Pri me i ro, quan do o Se -
na do, na quin ta-fe i ra, apro vou a me di da pro vi só ria au -
to ri zan do a co mer ci a li za ção da sa fra do Rio Gran de
do Sul, abriu-se um novo ce ná rio de de ba tes. Ago ra,
mes mo os que eram con tra os trans gê ni cos, te rão
que de ba ter esse as sun to tec ni ca men te. Se gun do, o
Go ver no as su miu um com pro mis so de, em 30 dias,
en ca mi nhar um pro je to de lei para aná li se do Con -
gres so Na ci o nal, para, quem sabe, na sa fra a ser
plan ta da no se gun do se mes tre des te ano, já es te ja -
mos sob a luz des sa lei. Em 30 dias, se o Go ver no não 
en ca mi nhar o re fe ri do pro je to, eu já te rei ela bo ra do
ou tro nes se pe río do, que en ca mi nha rei ao Con gres so 
Na ci o nal para o de ba te.

Sr. Pre si den te, não po de mos cer ce ar o de sen -
vol vi men to da ciên cia em nos so País. E es ta mos fa -
zen do isso pela in de ci são, a tal pon to que, nes te mo -
men to, os pes qui sa do res são obri ga dos a fa zer um
aba i xo-as si na do que já con ta com 200 as si na tu ras,
para po de rem tra ba lhar na pro mo ção do de sen vol vi -
men to na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Ro dolp ho Tou ri nho, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra. Serys
Slhes sa ren ko, Su plen te de Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Serys Slhes sa ren ko, Su plen te de Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, 2º Vice-PRe si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Eu rí pe -
des Ca mar go, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Dis -
tri to Fe de ral. V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

A Mesa apro ve i ta a opor tu ni da de para sa u dar
os te les pec ta do res da TV Se na do que acom pa nham
esta ses são.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem,
dia 25 de maio, ini ci a ram-se as co me mo ra ções da
Se ma na da Áfri ca em pra ti ca men te to dos os con ti -
nen tes. Em Bra sí lia, os es tu dan tes da UnB tam bém
es tão pro mo ven do a Se ma na da Áfri ca. Esse even to
ilus tra bem o tema que pre ten do abor dar hoje, que
con si de ro de ex tre ma re le vân cia e com o qual me sin -
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to iden ti fi ca do pela mi nha tra je tó ria pes so al, como
mem bro da et nia ne gra e da clas se tra ba lha do ra.

Os bra si le i ros afro des cen den tes cons ti tu em a
se gun da ma i or na ção ne gra do mun do, atrás so men -
te da Ni gé ria. São 76,4 mi lhões de pes so as, o que
cor res pon de a 45% dos ha bi tan tes do Bra sil, se gun -
do da dos do cen so de 2000. No en tan to, qual quer
bra si le i ro com sen si bi li da de e re fle xão crí ti ca é ca paz
de enu me rar ex pe riên ci as de dis cri mi na ção e hu mi -
lha ção so fri das por ne gros em seu co ti di a no, e até
mes mo opi nar so bre os pre con ce i tos exis ten tes em
nos sa so ci e da de.

O mito da igual da de ra ci al bra si le i ra está su pe -
ra do há mu i to, e, em bo ra o qua dro seja com ple xo, al -
gu mas ações já con tam com o apo io ne ces sá rio para
sua im ple men ta ção. Amplos seg men tos ade ri ram ao
dis cur so da “Po lí ti ca de Ação Afir ma ti va” como for ma
de pro mo ver a mo bi li da de so ci al, para o fim das de si -
gual da des so ci or ra ci a is, isto é, do ra cis mo. Ain da que
essa po lí ti ca, im ple men ta da a par tir do me ca nis mo
da re ser va de va gas, ou seja, das co tas, pro vo que de
ime di a to uma mu dan ça mu i to mais quan ti ta ti va do
que qua li ta ti va, seus re fle xos são po si ti vos, uma vez
que pro du zem gran de im pac to ao ata car a dis cri mi na -
ção ra ci al no cam po edu ca ci o nal, es pe ci al men te no
en si no su pe ri or, que re pre sen ta para ne gros e po bres 
um ver da de i ro fu nil.

A mo vi men ta ção de am plos se to res em de fe sa
do di re i to de to dos os ex clu í dos é tam bém um modo
de edu ca ção para a ci da da nia. A es co la é um ele men -
to fun da men tal na cons tru ção de uma con vi vên cia de
res pe i to às di fe ren ças, pois, quan do suas di re tri zes
bá si cas não es tão vol ta das para isso, fa cil men te se
trans for ma em apa re lho ide o ló gi co de trans mis são da 
cul tu ra da in to le rân cia, agra van do o qua dro de vi o lên -
cia no País.

Ci tan do a co or de na do ra do So we to Orga ni za -
ção Ne gra, Pro fes so ra Ge va nil da San tos, é por meio
da in fe ri o ri da de atri bu í da ao ou tro, uma ca rac te rís ti ca
da dis cri mi na ção, que o gru po so ci al do mi nan te se le -
gi ti ma para sub me tê-lo. A ob je ti vi da de de qual quer
tipo de dis cri mi na ção é a do mi na ção so ci al e a sua
de cor rên cia é a ex clu são so ci al. Esse tipo de com por -
ta men to tem a fun ção so ci al de mo no po li zar a ri que za 
ma te ri al ou sim bó li ca para ape nas um gru po do mi -
nan te. Isso é o mais im por tan te a ser dito e con si de ra -
do para eli mi nar qual quer for ma de ra cis mo e pro mo -
ver a igual da de en tre os di fe ren tes gru pos ra ci a is de
uma so ci e da de.

Da dos do Ipea de mons tram que, mes mo com a
me lho ria dos in di ca do res so ci a is no Bra sil, a ques tão
da clas se com bi na com a raça, ge ran do de si gual da -

des, so bre tu do en tre a po pu la ção bran ca e ne gra. Os
ne gros re pre sen ta vam, em 1999, 45% da po pu la ção
bra si le i ra. Entre os 53 mi lhões de po bres, os ne gros
cor res pon dem a 64% do to tal e a 69% da po pu la ção
de in di gen tes. É ain da ma jo ri ta ri a men te ne gra a mas -
sa de de sem pre ga dos e su bem pre ga dos em todo o
País. Po de mos con clu ir, en tão, que a cons tru ção da
de si gual da de so ci al so bre o que é di fe ren te gera o
pre con ce i to, a dis cri mi na ção e o ra cis mo. 

Uma das gran des po lê mi cas so bre o sis te ma de
co tas re me te à ques tão da iden ti da de ra ci al bra si le i ra, 
ou seja, ao cri té rio para de fi nir quem se ria ou não ne -
gro e, por tan to, quem de ve ria ser be ne fi ci a do. Em
nos sa opi nião, o re co nhe ci men to des sa iden ti da de só 
po de rá ocor rer por au to cla si fi ca ção, me di an te seu
pró prio jul ga men to. 

Ou tras me di das são ne ces sá ri as para for ta le cer 
a iden ti da de ra ci al dos bra si le i ros, con si de ran do sem -
pre que raça é uma cons tru ção so ci al e não bi o ló gi ca. 

Uma das pri me i ras me di das do Go ver no De mo -
crá ti co Po pu lar do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va foi san ci o nar a Lei 10.639, al te ran do a Lei de Di re -
tri zes Bá si cas da Edu ca ção Na ci o nal, para in clu ir no
cur rí cu lo ofi ci al da rede de en si no a obri ga to ri e da de
do en si no da His tó ria e Cul tu ra Afro bra si le i ra e da
Áfri ca.

Des sa mu dan ça cur ri cu lar es pe ra-se o for ta le ci -
men to de uma nova sim bo lo gia do ne gro na so ci e da -
de bra si le i ra.

O fim do ra cis mo deve in cor po rar tam bém a re -
dis tri bu i ção dos re cur sos eco nô mi cos de que os ne -
gros têm sido o gru po so ci al mais ali ja do. 

Em nú me ros to ta is, as mu lhe res ne gras são as
mais fre qüen te men te sub me ti das às ocu pa ções pre cá -
ri as, se gui das das mu lhe res bran cas e dos ho mens ne -
gros, o que su ge re a de li ca da con di ção de quem so fre,
a um só tem po, dis cri mi na ção de gê ne ro e de raça. 

O com pro mis so de um Bra sil sem ra cis mo, que
apon ta o com ba te às de si gual da des eco nô mi cas e
so ci a is como con di ção ne ces sá ria para que seja ga -
ran ti do a to dos os bra si le i ros e bra si le i ras o sta tus de
ci da dãos, in di ca tam bém a ur gên cia de um es for ço
po lí ti co para que se afir me no País o prin cí pio da
igual da de en tre ho mens e mu lhe res, en tre ne gros e
bran cos, e re co nhe ce como in dis pen sá vel à su pe ra -
ção da dí vi da so ci al que, há mais de 500 anos, faz de
uma gran de par ce la da po pu la ção ví ti ma es tru tu ral da 
vi o lên cia e da in jus ti ça.

Esse é um enor me de sa fio para o Go ver no Lula, 
que foi as su mi do no pro ces so ele i to ral como com pro -
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mis so de cam pa nha e que está sen do im ple men ta do
des de os pri me i ros dias de go ver no.

Te mos al guns in di ca ti vos de que o Bra sil co me -
ça a mu dar e de que uma so ci e da de mais jus ta co me -
ça a ser cons tru í da, res pe i tan do as di fe ren ças e re fle -
tin do em suas re pre sen ta ções as di ver sas es pe ci fi ci -
da des que com põem nos sa Na ção.

Cito o au men to da par ti ci pa ção do ne gro no ce -
ná rio po lí ti co fe de ral, com in te gran tes no pri me i ro es -
ca lão do Go ver no, como Be ne di ta da Sil va, no Mi nis -
té rio da Assis tên cia e Pro mo ção So ci al; Gil ber to Gil,
no Mi nis té rio da Cul tu ra; e Ma ri na Sil va, no Mi nis té rio
do Meio Ambi en te.

Cri an do um fato his tó ri co de be le za sin gu lar, o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, mi gran te e ope -
rá rio, no me ou para Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral o pri me i ro ne gro a ocu par esse car go, o Mi nis tro 
Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes, tam bém mi gran te 
e ex-fa xi ne i ro. O Mi nis tro che gou ao topo de sua car -
re i ra após vá ri as vi tó ri as con tra de si gual da des so ci a -
is e ra ci a is. Mi ne i ro que mi grou para Bra sí lia em bus -
ca de es tu do e tra ba lho, di vi dia o seu tem po en tre a
es co la e o em pre go de fa xi ne i ro no Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral. Mais tar de, foi tra ba lhar na Grá fi ca do Se na -
do, das 23h às 6h da ma nhã. Ao en cer rar a jor na da,
se guia para a UnB, como úni co alu no ne gro no cur so
de Di re i to. Sua car re i ra se guiu de for ma bri lhan te até
che gar à atu al in di ca ção, um re co nhe ci men to que
mu i tas ve zes os ne gros não en con tram.

No Par la men to, lem bra mos a ele i ção do Se na -
dor Pa u lo Paim, em uma cam pa nha que res sal tou o
voto com clas se e raça, e a ele i ção do De pu ta do Fe -
de ral Vi cen ti nho, um dos mais vo ta dos no Esta do de
São Pa u lo e que pro mo veu em sua ges tão como pre -
si den te da CUT ações que ele va ram o tema da dis cri -
mi na ção ra ci al à con di ção de pri o ri da de na pa u ta das
ações sin di ca is.

Res sal ta mos ain da as in di ca ções de Su e li Car -
ne i ro para o Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi -
co e de Ma ria Apa re ci da Ben to para o Con se lho de
Se gu ran ça Ali men tar.

Esse pro ces so que re fle te o en ten di men to do
novo Go ver no de que o com ba te à de si gual da de pas -
sa por uma po lí ti ca na ci o nal de com ba te ao ra cis mo
tem um pon to a ser des ta ca do: o de cre to pre si den ci al
que cri ou a Se cre ta ria Espe ci al da Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al no âm bi to da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, pron ta men te abra ça do pelo
Con gres so, que se ma ni fes tou pela sua apro va ção de 
for ma ágil. Já apro va do pela Câ ma ra e ago ra por esta
Casa, vai ago ra à pro mul ga ção, re ve lan do sin to nia

com as ações de pro mo ção da igual da de de opor tu ni -
da des e de com ba te à dis cri mi na ção.

Para di ri gir a Se cre ta ria, foi in di ca da uma mu -
lher ne gra, Ma til de Ri be i ro, com am plo res pal do dos
mo vi men tos e ins ti tu i ções. Sem con tar que, no pla no
in ter na ci o nal, por meio do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, foi tam bém des mem bra do um de par ta -
men to que cor res pon dia à Áfri ca e ao Ori en te. Pela
im por tân cia que tem o con ti nen te afri ca no e pe los da -
dos his tó ri cos que nos li gam há cen te nas de anos,
era ne ces sá rio que o Go ver no fi zes se essa se pa ra -
ção, ao des mem brar esse de par ta men to. Cri ou-se
tam bém a Emba i xa da em São Tomé e Prín ci pe.

Por tan to, tra ta-se de ini ci a ti vas em vá ri os ní ve is
que o nos so Go ver no, com essa pre o cu pa ção, vem
to man do nes ses pou cos me ses de atu a ção, mas que
já apre sen tam, nes sa or dem, pro pos ta con cre ta de
en ca mi nha men tos.

São mu i tas as ações já apon ta das pelo novo
Go ver no para dar con ti nu i da de a essa po lí ti ca, mas
des ta co a cer te za de que esse é um com pro mis so pri -
o ri tá rio do Par ti do dos Tra ba lha do res, que traz, no
bojo da his tó ria de seus mi li tan tes, a in dig na ção con -
tra to das as for mas de dis cri mi na ção.

Res sal to que, na ques tão de gê ne ro e raça, o
Par ti do dos Tra ba lha do res tem dado, no ce ná rio dos
Le gis la ti vos, tam bém a sua con tri bu i ção, ao ele ger,
dos qua tor ze Se na do res, seis Par la men ta res da raça
ne gra. Na pro por ção de gê ne ro, na Ban ca da dos oi -
ten ta e um Se na do res da Re pú bli ca, tam bém o Par ti -
do dos Tra ba lha do res dá a sua gran de con tri bu i ção:
de dez Se na do ras, seis fo ram ele i tas pelo Par ti do dos 
Tra ba lha do res.

Por tan to, o nos so Par ti do tem dado essa con tri -
bu i ção no que diz res pe i to à raça e ao gê ne ro, di mi nu -
in do a ex clu são e au men tan do a in clu são nes se pro -
ces so, de for ma cla ra e con cre ta. Ain da está lon ge de
o nos so Par ti do atin gir o pa ta mar da igual da de de
raça e gê ne ro. Mas, sem som bra de dú vi da, iden ti fi ca -
mos cla ra men te que esta con quis ta está sen do al can -
ça da. Espe ro que essa igual da de seja am pli a da a
par tir de ações do nos so Par ti do. E com cer te za, há
pos si bi li da de de que ela se tor ne real, por que essa é
uma for ma de fa zer jus ti ça so ci al aos bra si le i ros ti dos
como de si gua is.

Se gui re mos lu tan do para que to dos se jam igua -
is em opor tu ni da des, e di fe ren tes em sua in di vi du a li -
da de, ir ma na dos pela so li da ri e da de hu ma na.

Obri ga do a to dos.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Du ci o -
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mar Cos ta, do Esta do do Pará. V. Exª dis põe de vin te
mi nu tos.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – 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, ini ci a -
mos 2003 em cli ma de gran de eu fo ria po pu lar. Esse é
um fato ine gá vel, qua is quer que se jam as nos sa ide o -
lo gi as ou seg men tos par ti dá ri os. Do Oi a po que ao
Chuí, la ten te está a ex pec ta ti va de mu dan ças de um
rumo de um novo Go ver no que, até por com pro mis so, 
ha ve ria – e que ro crer, ha ve rá – de vol tar-se, de for ma 
pre pon de ran te, para as di fe ren ças, mi ni mi zan do-as,
em to das as ins tân ci as da vida na ci o nal.

Pois bem, não só como ho mem pú bli co in te -
gran te des ta gran di o sa en gre na gem po lí ti co-ins ti tu ci -
o nal que rege o País, mas, prin ci pal men te, como ex -
pec ta dor, como ci da dão que ao lado de Joões, de Ma -
ri as mil, tor ce pelo acer to es ta tal, tra go à esta tri bu na
um as sun to de gran de im por tân cia, re cen te men te
men ci o na do em pe que nas no tas pela im pren sa, e
que diz res pe i to, mu i to de pre to, a uma ação fun da -
men tal, para mi ni mi za ção des sas “tais di fe ren ças” ou
de si gual da de re gi o na is, que a tan to cas ti gam e eli -
dem as opor tu ni da des de um ma i or cres ci men to do
Nor te do País.

Falo de um pro je to que to mou alen to a par tir de
uma re u nião ha vi da, na se ma na pas sa da, en tre o Mi -
nis tro dos Trans por tes Ander son Ada u to Pe re i ra, o Go -
ver na dor do Mato Gros so, Bla i ro Mag gi e re pre sen tan -
tes das em pre sas Car gil, Bün ge, Mag gi, BR-Dis tri bu i -
do ra, ADM e do Pólo Indus tri al de Ma na us.

Tra ta-se de uma par ce ria en tre o Go ver no Fe de -
ral, Esta du al e em pre sas pri va das, em tor no da a pa -
vi men ta ção da BR-163 – Srª Se na do ra Serys Slhes -
sa ren ko, que há pou co fa la va des se as sun to, e o meu
ami go Se na dor Mo ra zil do Ca val can ti, que tam bém
tan to tem fa la do so bre a nos sa San ta rém–Cu i a bá –
re fe ren te ao tre cho com pre en di do en tre a di vi sa do
Mato Gros so até Ita i tu ba, no Pará, a ca mi nho de San -
ta rém. Para tan to, da par te go ver na men tal, se rão uti li -
za dos re cur sos ori gi ná ri os da Su fra ma, do Fun do
Cons ti tu ci o nal Cen tro-Oes te e do Fun do Cons ti tu ci o -
nal Nor te. 

A ma te ri a li za ção des se pro je to sig ni fi ca im pul -
sos e pro gres so para o Nor te do País, vez que a
BR–163, prin ci pal ro do via que sin gra o Pará – hoje,
em con di ções so frí ve is de trá fe go –, no ta da men te no
tre cho in di ca do, é o cor re dor di re to, o ca mi nho mais
rá pi do e efi ci en te para o es co a men to da pro du ção
das re giões Nor te e Cen tro-Oes te até o Por to de San -
ta rém. Re fi ro-me ao trans por te de grãos, mais es pe ci -
fi ca men te à soja, da qual o Esta do de Mato Gros so é

o ma i or pro du tor do Bra sil, e ao trans por te de pro du -
tos in dus tri a li za do da Zona Fran ca de Ma na us. 

Atu al men te, es ses pro du tos per cor rem uma ver -
da de i ra e dis pen di o sa via-crú cis até que si gam para
ex por ta ção, por via ma rí ti ma, ou, no caso dos pro du -
tos da Zona Fran ca de Ma na us, para o Sul e o Su des -
te do País, quan do, en tão, são en tre gues ao mer ca do
con su mi dor in ter no.

Para se ter uma idéia da eco no mia de tem po e
pe cú nia no es co a men to da pro du ção do Nor te ante a
pa vi men ta ção da BR-163, é im pe ra ti vo que se co nhe -
ça o per cur so que hoje é fe i to, dado o trans por te des -
ses pro du tos. 

No caso dos pro du tos in dus tri a li za dos na Zona
Fran ca de Ma na us, por exem plo, eles saem de Ma na -
us, com des ti no a São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e ou tros
lu ga res, por hi dro via, para Be lém. Da ca pi tal pa ra en -
se, se guem por ro do via  até o mer ca do con su mi dor.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) – V. 
Exª per mi te-me um apar te?

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) –
Da qui a pou co con ce de rei o apar te a V. Exª.

Con fi gu ra-se, en tão, o cha ma do fre te sem re tor -
no. Os ca mi nhões re tor nam va zi os, pela saga ge o gra -
fia per cor ri da, em cu jos pó los con su mi do res de des ti -
no não há de man da de fre te re tor no.

A nova rota ace na da, com o as fal ta men to da
BR-163, con fe ri rá cin co dias a me nos de vi a gem aos
pro du tos da Zona Fran ca, o que re pre sen ta uma con -
si de rá vel ba i xa de cus to de trans por te e agi li da de em
todo o pro ces so que o move. 

Já no que se re fe re ao es co a men to de grãos, o
pe no so e caro per cur so, atu al men te se ve ri fi ca do se -
guin te modo: a soja sai do Mato Gros so, via ter res tre,
até Por to Ve lho, Ron dô nia. De lá, se gue por hi dro via,
pelo rio Ma de i ra, até Ita co a ti a ra, no Ama zo nas, quan -
do os grãos são em bar ca dos em na vi os, rumo ao Por -
to de San tos, São Pa u lo, e en vi a dos ao ex te ri or.

Uma vez pa vi men ta da a BR-163, o novo iti ne rá rio
im por ta rá re du ção de apro xi ma da men te 900Km, quan -
do o es co a men to ma rí ti mo se dará pelo Por to de San ta -
rém. Os ca mi nhões, com pro du tos – no caso a soja –
ori un dos do nor te e nor des te de Mato Gros so, avan ça -
rão pela BR-163 até Ita i tu ba, no Pará, de onde par ti rão
pelo rio Ta pa jós até San ta rém com des ti no a Ita co a ti a ra, 
em Ma na us, de onde re tor na rão não mais va zi os como
an tes, mas car re ga dos de pro du tos da Zona Fran ca. 

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Nor te do País ne ces si ta de me di das como essa, en tre 
tan tas ou tras im pe ra ti vas, que lhe pos si bi li tem o jus to
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e me re ci do de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co e
auto-sus ten tá vel. 

Com uma área de 3.869.637 km², a re gião Nor te 
cor res pon de a 45,27% do ter ri tó rio bra si le i ro, for ma -
da que é pe los Esta dos do Acre, Ama pá, Ama zo nas,
Pará, Ron dô nia, Ro ra i ma e To can tins.

Não ape nas pela sua am pli tu de – qua se me ta de
da área bra si le i ra –, mas pri o ri ta ri a men te pelo seu atu al
de sem pe nho na ge ra ção de di vi sas e po ten ci a li da des
em vá ri as fren tes da eco no mia na ci o nal, me re ce e é
cre do ra do apo io do Go ver no Fe de ral, para que se con -
so li de numa po si ção de igual da de em opor tu ni da des
para o al can ce do seu ple no de sen vol vi men to. 

So mos ab so lu ta men te re pre sen ta ti vos no ex tra -
ti vis mo e na pe cuá ria, ten do al can ça do a mar ca de
cer ca de trin ta mi lhões de ca be ças de gado em 2002,
ou seja, te mos o ter ce i ro ma i or re ba nho bo vi no do
Bra sil en tre re giões. Tal per for man ce ve ri fi ca-se ape -
sar dos nos sos pe sa res, a des pe i to das cha ma das
“di fe ren ças” que, ao lon go de sé cu los, têm sido im -
pos tas ao Nor te por es cas sez de ações efe ti vas a lhe
se rem di re ci o na das. 

O Esta do de Mato Gros so, Sr. Pre si den te, é o
ma i or pro du tor bra si le i ro de soja, com 3,5 mi lhões de
hec ta res ser vin do ao seu plan tio.

Qu an to ao Pará, se gun do a Embra pa, terá este
ano, com pa ra ti va men te, se gui do pe los Esta dos do
Ma ra nhão, Pi a uí e To can tins, o ma i or per cen tu al de
avan ço: da or dem de 20% da co lhe i ta des se grão, em
2003. Por tan to, é exa ta men te por con ta do ex cep ci o -
nal de sem pe nho pro du ti vo da Re gião Nor te que o
Bra sil fi gu ra como pro du tor res pon sá vel por 23,5 mi -
lhões dos 184 mi lhões de to ne la das de soja pro du zi -
das no glo bo ter res tre.

Em ver da de, o Nor te en ga jou-se na re vo lu ção so -
ci o e co nô mi ca e tec no ló gi ca, pro ta go ni za da pela soja no 
Bra sil mo der no e con tem po râ neo, su pe ran do o Sul, pri -
me i ro plan ta dor des se grão e seu es te lar pro du tor por
tan tas e tan tas dé ca das. E a soja, por sua vez, res pon de 
por uma re ce i ta cam bi al di re ta para o País de mais de
US$6 bi lhões anu a is, o que re pre sen ta 10% do to tal das 
re ce i tas cam bi a is bra si le i ras e cin co ve zes esse va lor,
se con si de ra dos os be ne fí ci os que gera o seu cul ti vo ao
lon go da ca de ia pro du ti va.

Te mos a Zona Fran ca de Ma na us, cam peã ab -
so lu ta no Bra sil, no que toca à in dus tri a li za ção de pro -
du tos com tec no lo gia de úl ti ma ge ra ção, cuja im por -
tân cia no ce ná rio na ci o nal, sob múl ti plos as pec tos,
dis pen sa co men tá ri os.

Te mos mais, mu i to mais. Aga sa lha mos a ma i or
re ser va am bi en tal do mun do, a Ama zô nia, be las pra i -
as, um gran de ma nan ci al hi dro grá fi co, po ten ci a li da -
des e re cur sos na tu ra is in con tá ve is. Assim, não só em 
be ne fí cio da Re gião, mas de todo o País, me re ce mos
olha res mais de ti dos e uma po lí ti ca go ver na men tal in -

te gra da que nos fa ci li te a pro pul são que pa u la ti na -
men te, à gui sa de du ras pe nas, es ta mos al can çan do.

Da dos ou tros, tão ou mais im por tan tes, per ti -
nen tes aos de ma is Esta dos ir mãos in te gran tes da
Re gião Nor te, po de ri am aqui ser de cli na dos, po rém,
ate nho-me às men ções fe i tas, por quan to res pe i tam
di re ta men te o pro je to da pa vi men ta ção da ro do via
lon gi tu di nal da BR-163 e a rota in di ca da.

Pa ra be ni zo, por quan to, a par ce ria men ci o na da,
esse gran de de sa fio que se for ma em prol da sua re a -
li za ção. Con gra tu lo-me, ain da, com o Mi nis tro Ander -
son Ada u to Pe re i ra, que, sob a ori en ta ção cla ri vi den -
te do Pre si den te da Re pú bli ca, aca ta e es ti mu la a re -
to ma da das obras na que la ro do via fe de ral, em pre i ta -
da que mu da rá a his tó ria do de sen vol vi men to da Re -
gião Nor te e, con se qüen te men te, do País.

A par tir daí, ver-se-á uma nova fron te i ra agrí co la 
e in dus tri al em fran ca ex pan são. Inver ter-se-á o eixo
da di re ção do flu xo de car ga da Re gião, com ma i or
eco no mia, ga nho efe ti vo de tem po, ba ra te a men to do
cus to Bra sil de es co a men to da pro du ção e ex por ta -
ção. Fre tes in te gra dos con fe ri rão agi li da de e ma i or lu -
cro ao pro ces so pro du ti vo in ter me diá rio e fi nal.

A mé dio pra zo, es ta re mos no rumo cer to do de -
sen vol vi men to auto-sus ten tá vel. Esse ágil cor re dor
de es co a men to pro pi ci a rá aflu xo de em pre sas co mer -
ci a is à Re gião, tais qua is res ta u ran tes, ho téis, fá bri -
cas, no vas in dús tri as, in cre men tan do-lhe o tu ris mo, a
ge ra ção de em pre gos e a den si da de de mo grá fi ca
que hoje equi va le a dos de ser tos do glo bo, isto é, me -
nos de 2,6 ha bi tan tes por qui lô me tro qua dra do.

Em bre ve, es ta rei em con ta to com o Go ver na dor
do meu Esta do, o Esta do do Pará, Dr. Si mão Ja te ne,
numa tro ca de idéi as so bre a ne ces si da de do seu res -
pal do e en ga ja men to nes se pro je to, es pe ci al men te no
que lhe res pe i ta à des ti na ção de re cur sos do FNO,
para a sua exe cu ção. Afi nal, ao Pará, se be ne fi ci a da a
soja in na tu ra, em ma i or es ca la, ad vi rão inú me ras
pos si bi li da des de ex pan são co mér cio-in dus tri al, com a 
fa bri ca ção, por exem plo, de ra ções ani ma is, num efe ti -
vo es tí mu lo à su i no cul tu ra, pis ci cul tu ra e à pe cuá ria.

Pre ten do tam bém de fen der o re a pa re lha men to
do Por to de San ta rém, no meu Esta do, para que es te -
ja à al tu ra de uma ma i or de man da, pas san do a por tar, 
de fato, ca rac te rís ti cas de um por to in ter na ci o nal.
Essa ini ci a ti va, por cer to, atra i rá para San ta rém um
cres cen te nú me ro de em pre sas de na ve ga ção.

Fi na li zan do, num re cen te pro nun ci a men to aos
Go ver na do res da Re gião Nor te, o Pre si den te Lula as -
se ve rou a im por tân cia de se cri ar po lí ti cas se to ri a is
de de sen vol vi men to dis tin tas, em res pe i to à con ti nen -
ta li da de des te País e às es pe ci fi ci da des das suas re -
giões e Uni da des Fe de ra ti vas. 

Pa re ce-me que cum pri rá o pro pos to. Seu olhar
aten to ao Nor te bra si le i ro, seu res pal do à par ce ria
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que ora se ins ta u ra é um pe que no, mas im por tan te
pas so na vi a bi li za ção não de pa li a ti vos, mas de re a is
opor tu ni da des de cres ci men to in te gra do e auto-su -
ten tá vel de um povo al ta ne i ro, que, afi nal, pisa o chão
da ma i or Re gião do País.

Con ce do o apar te à Se na do ra Serys Slhes sa -
ren ko.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Sr. Se na dor, con cor da mos to tal men te com o seu dis -
cur so. Te mos uma pe que na dis cor dân cia quan do V.
Exª diz que Mato Gros so é o ma i or pro du tor de soja
do Bra sil.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Do mun do.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Ele é o ma i or pro du tor de soja do mun do. Está va mos
atrás do Esta do de Iowa, nos Esta dos Uni dos, que
ago ra é o se gun do. E nós so mos o pri me i ro. A im por -
tân cia da BR-163 é in dis cu tí vel e, em Mato Gros so,
está qua se pron ta, mas pre ci sa de res ta u ra ção. Fal -
tam-nos ape nas 80 qui lô me tros de as fal to. Mas te mos 
que lu tar mu i to pela BR-163 no Esta do do Pará, e ve -
nho di zen do isso des de os pri me i ros mo men tos em
que ocu pei a tri bu na do Se na do. Para Mato Gros so, a
BR-163, no Pará, é tão im por tan te quan to se fos se
em nos so Esta do, por que a sa í da de to dos os nos sos
grãos con ti nu a rá por San tos, Pa ra na guá etc. Se con -
se guir mos a BR-164 pelo Pará, te re mos uma eco no -
mia, se não es tou equi vo ca da, de US$1,8 a saca, no
es co a men to. Te ria que fa zer as con tas, mas se ri am,
pra ti ca men te, R$5 a saca. Ima gi nem o pre ju í zo que
os pro du to res es tão ten do hoje. Qu an to à Zona Fran -
ca de Ma na us, so bre o que V. Exª já dis cor reu mu i to
bem e am pla men te nes te seu pro nun ci a men to, es ti ve 
na au diên cia com o Mi nis tro Ander son Ada u to, na se -
ma na pas sa da, jun ta men te com os em pre sá ri os da
Zona Fran ca, com o Go ver na dor Bla i ro Mag gi e com
ou tros in te res sa dos na BR-163, no Pará. Há re al men -
te um en ten di men to, uma de ter mi na ção de que to dos
con tri bu i rão para que a 163 se re a li ze o mais ra pi da -
men te pos sí vel. Tan to para os pro du to res do en tor no
de Mato Gros so quan to para os do Pará tra rá eco no -
mia em ter mos de pro du ção ru ral, as sim como para a
Zona Fran ca, que eco no mi za rá em cin co dias o tem -
po de es co a men to da sua pro du ção. Aí, en tra uma
ques tão que ava lio como mais im por tan te ain da. Cla -
ro que a pro du ção quan to mais ren der, me lhor por que 
tra rá ma i or de sen vol vi men to para a re gião. Esta é a
con vic ção da qual falo há mu i to tem po: a in te gri da de
do ter ri tó rio da Ama zô nia, en vol ven do a Ama zô nia le -
gal, uma vez que o nos so Esta do de Mato Gros so faz
par te dela. De pen de, sim, da ha bi ta ção e da vi vên cia
dos po vos que por lá vi vem. A ma nu ten ção, a exis tên -
cia e a pros pe ri da de da Zona Fran ca fa rão com que
mais fa cil men te as se gu re mos a in te gri da de do ter ri tó -

rio ama zô ni co, por que, se ela con ti nu ar no pro ces so
de de fi nha men to, te re mos mu i tas di fi cul da des tam -
bém quan to à in te gri da de ter ri to ri al. Se a 163 é tão
de ci si va para a pro du ção, para a in te gri da de ter ri to ri al 
e para a so be ra nia do País, acho que o dia de hoje
está sen do ex tre ma men te rico em dis cur sos so bre o
tema. Espe ro que mu i tos ou tros Se na do res ve nham a 
se po si ci o nar, in de pen den te men te de es ta rem bem
lon ge da Ama zô nia. Po dem nem fa zer par te da Ama -
zô nia Le gal, mas te mos que es tar to dos jun tos em de -
fe sa da Ama zô nia, que é pa tri mô nio nos so a ser vi ço
da hu ma ni da de, mas é nos so. Não é da hu ma ni da de
não. Mu i to obri ga da.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Com cer te za, in si ro o apar te de V. Exª ao meu pro nun -
ci a men to. Não há dú vi da de que todo Se na dor en ten -
de que o que é bom para a Ama zô nia é bom para o
Bra sil. Fico mu i to fe liz em sa ber da sen si bi li da de do
Mi nis tro Ander son Ada u to Pe re i ra e do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va em pri o ri zar a obra, fa zen do
par ce ria com em pre sá ri os.

Ouço com mu i to pra zer o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Du ci o mar Cos ta, V. Exª pro fe riu um bri lhan te
pro nun ci a men to, dis cor reu mu i to bem a res pe i to da
im por tân cia da BR-163 para os três ma i o res Esta dos
do Bra sil: Ama zo nas, Pará e Mato Gros so. Di ria que
essa ro do via é a ar té ria vi tal para o de sen vol vi men to
do oes te do Pará, do nor te do Mato Gros so (tan to o
nor tão quan to o pró prio Ara gua ia) e tam bém para o
Ama zo nas como um todo. Re al men te, é de se lou var
sob to dos os as pec tos a ini ci a ti va do Go ver na dor Bla -
i ro Mag gi, a idéia de fa zer uma par ce ria a fim de en -
con trar re cur sos ca pa zes de efe ti var a pa vi men ta ção
da ro do via, pro ces so que já vem se ar ras tan do há
mu i tas e mu i tas dé ca das. To dos os anos, ob ser vo a
Ban ca da do Pará co lo car emen das no Orça men to da
União no sen ti do de que algo seja fe i to pela BR-163, e 
qua se nada é li be ra do. Por tan to, o oes te e o sul do
Pará as sim como o nor te do Mato Gros so e o Ama zo -
nas te rão mu i to a ga nhar com a ini ci a ti va do Go ver na -
dor Bla i ro Mag gi. Espe ro que os Go ver na do res do
Pará e do Ama zo nas tam bém se in te grem ao mo vi -
men to. Com a par ce ria com em pre sas pri va das, cer -
ta men te a ro do via es ta rá pron ta em pou co tem po e
re pre sen ta rá a in te gra ção de uma re gião fun da men -
tal, um im por tan te ca mi nho para o de sen vol vi men to
da que les Esta dos. Como sabe V. Exª, sou um de fen -
sor da re di vi são ter ri to ri al da Ama zô nia e vejo que
essa ro do via se gu ra men te vai en se jar a cri a ção do
Esta do do Ta pa jós, no oes te do Pará; o Esta do do
Ara gua ia, no nor te do Mato Gros so; e, não com re la -
ção di re ta, os ter ri tó ri os fe de ra is no oes te do Ama zo -
nas, que da rão ma i or im por tân cia à se gu ran ça na ci o -
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nal na que la área que faz fron te i ra com a Co lôm bia e
com o Peru, pa í ses com pli ca dís si mos. Esta mos to tal -
men te des guar ne ci dos na re gião. Eu que ro cum pri -
men tar V. Exª e di zer que sou um en tu si as ta des ta im -
por tan te obra que é a pa vi men ta ção da BR-163. E fico 
fe liz de sa ber que V. Exª é o ter ce i ro a fa lar so bre a
Ama zô nia nes ta tar de; to dos to ca ram em pon tos di fe -
ren tes que con ver gem para a gran de pre o cu pa ção
com a nos sa re gião que deve ser de âm bi to na ci o nal,
pois ela re pre sen ta 60% do ter ri tó rio bra si le i ro.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, com cer te za in si ro o pro -
nun ci a men to de V. Exª ao meu. Sem dú vi da, es pe ro que 
a voz da Ama zô nia en con tre eco nes ta Casa. Eu já es -
tou mu i to fe liz com essa ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral,
do Mi nis tro Ada u to, de pri o ri zar essa obra ao re u nir o
se tor em pre sa ri al nes sa par ce ria. E te nho ab so lu ta cer -
te za de que não só a Re gião Nor te, mas o Bra sil como
um todo, ga nha rá mu i to por que com a di mi nu i ção da
dis tân cia em mais de 900 km o cus to do fre te dos nos -
sos pro du tos vai ba ra te ar mu i to, dan do mais pos si bi li da -
des de com pe ti ti vi da de no mer ca do ex ter no.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Du ci o mar
Cos ta, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. Eu rí pe des
Ca mar go..

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra, pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá,
como Lí der do PMDB, por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – 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 ape nas um
re gis tro que con si de ro ex tre ma men te im por tan te
para o nos so País, até por que o Bra sil tem sido um
pre cur sor e um des ta ca do mem bro na luta con tra o
ta ba gis mo.

Nes ta se ma na, 190 pa í ses apro va ram em Ge -
ne bra, por una ni mi da de, o pri me i ro tra ta do de re du -
ção do con su mo de ta ba co no mun do. O Go ver no bra -
si le i ro pre si diu essa re u nião, esse acor do e uti li zou no 
de ba te exa ta men te o mo de lo da le gis la ção bra si le i ra
que o Con gres so bra si le i ro apro vou há al guns anos.

Esse acor do for çou in clu si ve uma po si ção do pró -
prio Go ver no ame ri ca no: os Esta dos Uni dos até en tão
es ta vam con tra e ve ta vam o en ten di men to des se acor -
do, mas a pres são in ter na ci o nal, a ar ti cu la ção do Go -
ver no bra si le i ro e o tra ba lho do Emba i xa dor Luiz Fe li pe
de Se i xas Cor rêa fo ram tão com pe ten tes que, efe ti va -
men te, cer ca ram as gran des in dús tri as do fumo, os pa í -

ses que ain da de fen di am a li ber da de de se fu mar e con -
se gui ram esse fe i to. Se gun do os es pe ci a lis tas, o qua dro 
não se mo di fi ca ime di a ta men te, mas re pre sen ta um
avan ço e um in di ca ti vo mu i to for te de que no fu tu ro a in -
dús tria do ci gar ro será ba ni da do mun do.

Os es tu dos des se en con tro mos tra ram que mor -
rem hoje, por ca u sa do ci gar ro, mais de 5 mi lhões de
pes so as e que até 2020, se essa ten dên cia não for re -
ver ti da, mor re rão por ano mais de 10 mi lhões de pes -
so as. Algo ater ra dor que não pas sa efe ti va men te des -
per ce bi do, mas não tem a de vi da aten ção da mí dia e
da so ci e da de. É um as sas si na to co le ti vo fe i to aos
pou cos, di a ri a men te.

Pedi a pa la vra para re gis trar a vi tó ria na luta
con tra o fumo, para re gis trar que o Go ver no bra si le i ro, 
que cri ti ca mos aqui há al guns dias por ter aber to um
pre ce den te ao li be rar a pro pa gan da de ci gar ro para a
cor ri da da For mu la 1, des ta vez, atu ou de for ma co e -
ren te, fir me, pre si diu a re u nião e co la bo rou mu i to,
com a sua prá ti ca dos úl ti mos três anos, para essa vi -
tó ria que, eu di ria, é do mun do ci vi li za do.

O Mi nis tro da Sa ú de, Hum ber to Cos ta, es ta va
pre sen te no en con tro, par ti ci pou dos de ba tes e
mos trou a po si ção do Go ver no bra si le i ro de efe ti va -
men te atu ar no sen ti do de pro cu rar au men tar ain da
mais os im pos tos so bre o ci gar ro e tam bém co brar
das em pre sas com pen sa ção so ci al por con ta do mal 
que fa zem di a ri a men te a tan tos bra si le i ros.

Por tan to, faço este re gis tro da vi tó ria con tra o
fumo. Te mos dis cu ti do e apo i a do essa luta su pra par -
ti da ri a men te, por que en ten de mos que é uma luta
em prol da sa ú de pú bli ca e da so ci e da de bra si le i ra. 

Sr. Pre si den te, con gra tu lo-me com o Emba i xa -
dor Se i xas Cor rêa, com o Go ver no bra si le i ro e com
os 190 pa í ses que ti ve ram a co ra gem de en fren tar
esse de sa fio e co me çar a mu dar a his tó ria do fumo,
das mor tes e de tudo aqui lo que se cria como de -
pen dên cia na nos sa so ci e da de.

Peço, Sr. Pre si den te, a trans cri ção da ma té ria
do jor nal O Glo bo “União con tra o fumo. Tra ta do
para re du zir o con su mo do ta ba co é apro va do por
mais de 190 pa í ses”, as sim como a trans cri ção da
en tre vis ta do Mi nis tro Hum ber to Cos ta, “Bra sil quer
au men tar pre ços. Mi nis tro diz que in dús tria do fumo
fi ca rá fora de pro gra ma so ci al”.

Mu i to obri ga do.

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.)
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O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Se na dor Ro me ro Jucá, seu pe di do será aten di do na
for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou -
ri nho, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co
mi nu tos, nos ter mos do art. 14, in ci so VII, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) –  Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res,
em pro nun ci a men tos que re a li zei des ta tri bu na, pro -
cu rei cha mar a aten ção des ta Casa para dois te mas 
que jul go fun da men ta is para o fu tu ro do Bra sil: a
tec no lo gia, a pes qui sa e de sen vol vi men to, a ne ces -
si da de de in cen ti var isso no País e, por ou tro lado, a 
im por tân cia das im por ta ções e a ne ces si da de de o
Bra sil se in se rir no ce ná rio in ter na ci o nal de for ma
mais efe ti va, au men tan do sua par ti ci pa ção no ce ná -
rio in ter na ci o nal.

Apa ren te men te os te mas po dem não guar dar
re la ção di re ta en tre si, mas não é o que pen so. E,
para mi nha sa tis fa ção, meu pon to de vis ta é com par -
ti lha do pelo Dr. Ro ber to Ni colsky, fí si co, pro fes sor da
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro e di re tor-ge -
ral da So ci e da de Bra si le i ra Pró-Ino va ção Tec no ló gi ca 
(Pro tec).

Na quin ta-fe i ra da se ma na pas sa da, o Sr. Ni -
colsky pu bli cou um ar ti go na se ção Ten dên ci as/De -
ba tes no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, in ti tu la do “A Re -
for ma para Cres cer”, que é o prin ci pal mo ti vo que
me traz a esta tri bu na.

Reza o au tor que, para cres cer as se gu ran do
in clu são so ci al, não po de mos ace i tar a mé dia mun -
di al de cres ci men to de 2% a 3%, pois, des sa for ma,
a ren da per ca pi ta na ci o nal cres ce ria 0,8% anu a is e 
le va ria um sé cu lo para do brar, per pe tu an do um qua -
dro de ina ce i tá ve is de si gual da des. Para mudá-lo, o
Bra sil deve cres cer no mí ni mo 5% ao ano. Lem bra
ain da o pro fes sor que des de 1980 a Chi na cres ce a
uma taxa de 8% ao ano e que a Co réia e Ta i wan
cres cem mais de 7% ao ano des de 1970.

Para cres cer aci ma da mé dia, de ve mos au -
men tar nos sa quo ta na eco no mia e no co mér cio
mun di a is e ser mais com pe ti ti vos. Isso não se ob tém 
com pro du tos agro pe cuá ri os con ven ci o na is. 

Nes te mo men to, per mi tam-me os Srs. Se na do -
res res sal tar a to tal re la ção do que es cre ve o au tor
do ar ti go com o meu pon to de vis ta ex ter na do no

pro nun ci a men to que fiz so bre a po lí ti ca in ter na ci o -
nal bra si le i ra na úl ti ma quar ta-fe i ra.

Vol tan do ao ar ti go, o ca mi nho é ele var a com -
pe ti ti vi da de de pro du tos de alto va lor agre ga do nos
se to res di nâ mi cos, que cres cem aci ma da mé dia,
como o fa zem as eco no mi as ori en ta is ati vas. Para
isso, de ve mos cri ar ino va ções de se ja das pe los con -
su mi do res e in te grá-las aos pro du tos, tor nan do-os
mais com pe ti ti vos. Com a glo ba li za ção, as em pre -
sas na ci o na is pas sa ram a com pe tir den tro do País
com os im por ta dos. Para re sis tir, ab sor vem as ino -
va ções dis po ní ve is no ex te ri or.

Se gun do o Prof. Ni colsky ou tra vez, a in dús tria
na ci o nal des pen de em ino va ções mais ou me nos a
mes ma par ce la de re ce i ta que as in dús tri as dos pa í -
ses de sen vol vi dos. Só que as nos sas em pre sas não 
gas tam em seus la bo ra tó ri os de pes qui sa e de sen -
vol vi men to P&D (pes qui sa e de sen vol vi men to). Elas
com pram es sas ino va ções no ex te ri or, re du zin do o
tem po, o gas to e o ris co, mas, em con tra par ti da,
agra vam a de pen dên cia tec no ló gi ca na ci o nal.

É hora de in du zir a in dús tria na ci o nal a fa zer
P&D, dan do-lhe aces so di re to aos re cur sos con fis -
ca dos da in dús tria em nome do de sen vol vi men to
tec no ló gi co, que cons ti tu em os fun dos se to ri a is. Ve -
jam, Srs. Se na do res, a im por tân cia, por tan to, do
Fun do Se to ri al do Pe tró leo, o CTPe tro – que, re pi to,
foi tema de pro nun ci a men to que re a li zei nes ta Casa
–, e de ou tros fun dos com o mes mo en fo que.

Lem brem-se, Srªs e Srs. Se na do res, do re gis -
tro que fiz nes ta Casa da ina u gu ra ção do LabO ce a -
no, no dia 30 de abril do cor ren te, da UFRJ, onde foi 
ins ta la do o mais pro fun do tan que oceâ ni co do mun -
do e uti li za dos, em gran de par te, mais de 90% do
to tal in ves ti do, re cur sos da que le fun do para sua
cons tru ção. 

Sa li en ta o au tor do ar ti go que com em pre sas
que eram ou ain da são es ta ta is, como a Pe tro bras,
Embra er, CSN, en tre ou tras, o in cen ti vo, por par te
do Po der Pú bli co, em pes qui sa e de sen vol vi men to
ocor reu. Entre tan to, des ta ca tam bém, que quan do
se tra ta de em pre sas não-es ta ta is, exis te um pre -
con ce i to com re la ção às par ce ri as. Pre con ce i to que
pre ci sa ser eli mi na do, já que o se tor pri va do da eco -
no mia é mu i to mais di nâ mi co do que o se tor es ta tal. 

Ocor re que esse pre con ce i to é da no so à so -
ci e da de e ao Esta do, uma vez que a taxa de re tor -
no em in ves ti men tos fe i tos em pes qui sa e de sen -
vol vi men to é mu i to ele va da e se ve ri fi ca em cur to
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pra zo para em pre sas, para o Po der Pú bli co e para
po pu la ção. 

Sem o es tí mu lo es ta tal, o re tor no para as em -
pre sas con fi gu ra um pra zo que não jus ti fi ca o ris co de
in ves ti men to em pes qui sa e de sen vol vi men to pró pri -
os, re co men dan do o gas to com li cen ci a men tos. So -
bre tu do per dem o Esta do e a so ci e da de; ga nham os
pa í ses de sen vol vi dos que nos ven dem as ino va ções.

Ou tro pre con ce i to, des cri to pelo au tor, é re la ti -
vo à tec no lo gia, que é vis ta como um tema de uni -
ver si da des. Tec no lo gia é o pro du to e o modo de pro -
du zir. Tec no lo gia de la bo ra tó rio é, de fato, co nhe ci -
men to. Tec no lo gia é as sun to de pro du to res. O pa pel
da uni ver si da de é ou tro, qual seja a for ma ção de re -
cur sos hu ma nos que fa rão pes qui sas e de sen vol vi -
men to nas em pre sas. Um exem plo é o Fun do Se to ri -
al de Pe tró leo – o CTPe tro atua di re ta men te nis so,
so bre tu do no nor te e no nor des te, onde apli ca 40%
dos seus re cur sos.

Por fim, con clui o pro fes sor Ro ber to Ni colsky,
que ne nhum país de in dus tri a li za ção tar dia – como
em nos so caso – al can çou a au to no mia tec no ló gi ca
sem for te atu a ção in du to ra do Esta do, por meio de
par ce ri as com as em pre sas. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, eu gos -
ta ria de res sal tar a co in ci dên cia en tre as mi nhas con -
vic ções e a tese de fen di da pelo pro fes sor Ni colsky e
re que rer, na for ma re gi men tal, que o ar ti go dele seja
pu bli ca do na ín te gra, como par te de meu pro nun ci a -
men to, fi can do re gis tra do nos Ana is do Se na do Fe -
de ral.

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

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Toda vez que pen so nos fun dos se to ri a is, lem -
bro-me sem pre do pro je to de V. Exª, Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, que é ex tre ma men te im por tan te.

Con ce do-lhe o apar te, com mu i to pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Qu e ro cum pri men tar V. Exª por este pro nun ci a men -
to, e, tam bém, por so li ci tar o re gis tro nos Ana is des -
ta Casa do im por tan te ar ti go do pro fes sor Ro ber to
Ni colsky. Ele toca exa ta men te nos pon tos es sen ci a -
is, que V. Exª in cor po ra aos seus pro nun ci a men tos
fe i tos nes ta Casa, no sen ti do de dar uma pri o ri da de
ex tra or di ná ria aos in ves ti men tos em tec no lo gia, ter -
mi nan do com os pre con ce i tos que po dem atin gir, e

fre qüen te men te atin gem, a em pre sa pri va da que
tam bém pre ci sa de sen vol ver suas apli ca ções in cen -
ti va das a par tir dos fun dos cri a dos. V. Exª teve um
pa pel mu i to im por tan te na cri a ção des ses fun dos, o
que foi uma as cen são ex tra or di ná ria no modo de o
Go ver no en ca rar o as sun to ciên cia e tec no lo gia, cri -
an do re cur sos subs tan ci a is para es sas apli ca ções.
É im por tan te que es ses fun dos não so fram con tin -
gen ci a men to, por que isso in ter rom pe o flu xo de re -
cur sos que se es pe ra se jam des ti na dos a essa im -
por tan tís si ma, es sen ci al e de ci si va apli ca ção na
eco no mia bra si le i ra. O as sun to tec no lo gia tem de
ser en ca ra do como vir tu de pro pul so ra da eco no mia.
A pre o cu pa ção de V. Exª me re ce con si de ra ção es -
pe ci al des ta Casa. Cum pri men to-o por seu pro nun ci -
a men to.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Fico mu i to sa tis fe i to com o apar te de V. Exª, so bre -
tu do quan do tra ta da ques tão do con tin gen ci a men to. 
A ame a ça que exis te hoje é ma i or. O con tin gen ci a -
men to co me çou. A par tir do mo men to em que fun ci -
o nou, pen sou-se em se tra tar de uma des vin cu la ção 
e não mais um con tin gen ci a men to por um ano. Ago -
ra há uma des vin cu la ção de 50% do va lor de re cur -
sos do pe tró leo para sem pre, de re cur sos que fo ram 
cri a dos es pe ci fi ca men te para isso, ad vin dos da mo -
di fi ca ção da lei do pe tró leo, são ro yal ti es.

Só para en cer rar, só para ver quão im por tan te
é esse vo lu me. São va lo res que as uni ver si da des
bra si le i ras, te nho cer te za, nun ca vi ram. Des de a sua 
cri a ção, te ri am sido alo ca dos cer ca de R$1 bi lhão
para es ses fun dos, que não che ga ram lá por es sas
ra zões. No ano pas sa do, fo ram R$400 mi lhões, para 
se com pa rar com os ro yal ti es dos Esta dos, que fo -
ram de R$1 bi lhão. Então, foi R$1 bi lhão para Esta -
dos, R$1 bi lhão para Mu ni cí pi os e R$400 mi lhões
para o Fun do Se to ri al do Pe tró leo.

Nós pre ci sa mos, to dos jun tos aqui, tra tar des -
se as sun to com mu i ta se ri e da de, para sal var o Fun -
do Se to ri al do Pe tró leo e, con se qüen te men te, os ou -
tros fun dos.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RODOLPHO TOURINHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) – V.
Exª será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Srªs e Srs. Se na do res, hou ve um lap so da mi -
nha par te. Nes te ho rá rio não há apar tes e eu aca bei
con ce den do. Foi uma fa lha pes so al e peço des cul pa
aos ins cri tos.

Dan do pros se gui men to à lis ta de ora do res, con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por
20 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cons ta rá 
da pa u ta da Ordem do Dia de ama nhã, como Item
nº1, a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 2002, da qual
tive a hon ra de ser au tor, pri me i ro sig na tá rio, com o
apo io de ou tros inú me ros Srs. Se na do res. Fru to de
um tra ba lho dos re i to res das uni ver si da des fe de ra is
da re gião ama zô ni ca, isto é, da Ama zô nia Le gal, bus -
ca des ti nar re cur sos às uni ver si da des fe de ra is mais
no vas do País, com ex ce ção da Uni ver si da de do
Pará, da Uni ver si da de do Ma ra nhão, que tam bém é
da Ama zô nia Le gal. As de ma is têm, em mé dia, de
dez a quin ze anos de exis tên cia. Por tan to, são uni ver -
si da des que es tão con so li dan do-se.

No tra ta men to dado, anu al men te, no Orça men -
to da União, leva-se em con ta ape nas o mes mo tipo
de ló gi ca de dis tri bu i ção de re cur sos para as de ma is
uni ver si da des. Assim, apro fun da-se, cada vez mais, o 
fos so que se pa ra es sas uni ver si da des no vas de uma
re gião im por tan te, como é a ama zô ni ca – aí não é so -
men te a dita Ama zô nia real, mas a Ama zô nia Le gal,
que in clu em os Esta dos da Re gião Nor te mais o Ma -
ra nhão e o Mato Gros so.

Essa Emen da Cons ti tu ci o nal bus ca dar 0,5% do 
que é ar re ca da do com o im pos to de ren da e com o
IPI. De po is de des ti na da a par te do FPE (Fun do de
Par ti ci pa ção dos Esta dos), do FPM (Fun do de Par ti ci -
pa ção dos Mu ni cí pi os) e dos Fun dos Cons ti tu ci o na is,
a União fica ain da com 43% do que é ar re ca da do.
Des ses 43%, re ti ra dos da par te da União, do Go ver no 
Fe de ral – por tan to, não se re ti ra re cur so de ne nhum
Esta do –, 0,5% se rão des ti na dos às uni ver si da des fe -
de ra is da Ama zô nia Le gal.

Essa emen da foi apro va da na CCJ e em Ple ná -
rio, em 1º tur no. Já trans cor re ram as três ses sões de
dis cus são em 2º tur no e está na pa u ta de ama nhã,
para vo ta ção. Aliás, a sua vo ta ção já foi adi a da por
duas ve zes e, ou tras ve zes, foi re tar da da pelo tran ca -
men to da pa u ta, em face da aná li se das me di das pro -
vi só ri as.

Por tan to, es pe ro que ama nhã o Se na do con si -
ga apro var essa PEC, pois ela é de fun da men tal im -
por tân cia para a re gião Ama zô ni ca e, con se qüen te -
men te, para o Bra sil, por que in ves te re cur sos nas
uni ver si da des, bus can do par ti ci pa ções para as uni -
ver si da des da Ama zô nia para pes qui sar. A Ama zô -
nia é um la bo ra tó rio a céu aber to, onde a bi o di ver si -
da de é tão de can ta da no Bra sil e pelo mun do afo ra.
Na ver da de, essa bi o di ver si da de está sen do ex plo -
ra da por pes so as, mu i tas ve zes até sem cre den ci al, 
por es tran ge i ros.

Hoje, a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko dis se que 
fez uma vi si ta à Ama zô nia e lá pôde cons ta tar isso.
Aliás, com fre qüên cia, ve mos na Impren sa a de nún -
cia de que fo ram pre sos pes qui sa do res rus sos, ame -
ri ca nos, e apre en di do ma te ri al fru to de bi o pi ra ta ria.
Na ver da de, as nos sas uni ver si da des não têm re cur -
so para in ves tir em pes qui sa, tre i nar os seus pro fes -
so res para pes qui sar e, mu i to me nos, com prar equi -
pa men tos para esse fim. Tam bém fal tam re cur sos
para a ex ten são.

Ora, não adi an ta ha ver uni ver si da de lo ca li za -
da ape nas nas ca pi ta is, ain da mais quan do se tra ta
da Ama zô nia, com sua enor me ex ten são. De que
adi an ta ha ver uni ver si da de no Ama zo nas lo ca li za -
da ape nas em Ma na us, se a uni ver si da de não ti ver
um cam pus avan ça do em um Mu ni cí pio que faça
fron te i ra com a Co lôm bia, com o Peru? A mes ma
co i sa se pode di zer em re la ção a qual quer Esta do
da Ama zô nia.

Então, a ex ten são é mu i to im por tan te para não
só dar opor tu ni da de de aces so à uni ver si da de às
pes so as que mo ram no Esta do, mas tam bém àque les 
que não po dem se des lo car de um Mu ni cí pio dis tan te. 
E eu vi isso, in clu si ve em Ro ra i ma, quan do hou ve o
pro gra ma na uni ver si da de para ca pa ci ta ção dos pro -
fes so res que já eram fun ci o ná ri os do Esta do e que
es ta vam le ci o nan do sem ter a sua li cen ci a tu ra. A uni -
ver si da de fez es ses cur sos em vá ri os Mu ni cí pi os,
com mu i ta di fi cul da de. Tan to é que ago ra eles não
exis tem mais em qua se ne nhum Mu ni cí pio.

Então, é pre ci so que aten te mos pelo me nos
para essa ques tão da edu ca ção na Ama zô nia como
um fa tor im por tan tís si mo para o de sen vol vi men to da
re gião, para a ga ran tia do po der de pes qui sa e, con -
se qüen te men te, o com ba te da bi o te ra pia que tan to
de nun ci a mos, e para, ao mes mo tem po, não ha ver
ne ces si da de de os alu nos se des lo ca rem dos Esta -
dos da Ama zô nia para fa ze rem mes tra do, dou to ra do
ou qual quer ou tro tipo de apri mo ra men to. É pre ci so,
por tan to, in ver ter esse pro ces so.
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Pre o cu po-me com essa mi nha emen da por que,
como o Se na do se re no vou em mais de 50%, mu i tos
Se na do res das re giões Nor des te e Cen to-Oes te que -
rem, le gi ti ma men te, in tro du zir esse mes mo be ne fí cio
nes sas re giões, que tam bém são ca ren tes de in ves ti -
men tos na área de edu ca ção. Entre tan to, essa emen -
da cons ti tu ci o nal se en con tra, no pro ces so le gis la ti vo, 
em um es tá gio em que não se pode mais fa zer nada a 
não ser apro vá-la ou re je i tá-la, uma vez que já será
vo ta da em se gun do tur no. O que se pode fa zer, se le -
gi ti ma men te a re gião Nor des te qui ser apro ve i tar essa 
emen da, é al te rá-la na Câ ma ra dos De pu ta dos, in clu -
in do, por tan to, a Re gião Nor des te ou a Re gião Cen -
tro-Oes te, o que me pa re ce le gí ti mo, até. Só que, na
es ca la de ca rên ci as, re al men te a Re gião Ama zô ni ca
está mu i to aquém do que o pró prio Cen tro-Oes te em
ques tão de en si no.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, um apar te, por fa vor.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te a V. Exª, Se na -
dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, es tou acom pa nhan do, aten ta men te,
o seu pro nun ci a men to e o seu es for ço. V. Exª está cor -
re to. Nota dez. Se pos sí vel fos se, se pu des se ser fe i ta
uma trans fe rên cia, eu con vo ca ria V. Exª para fa zer
par te da Ban ca da do Nor des te, mas as co i sas não
são bem as sim. Quis Deus es tar pre si din do a ses são
o no bre Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, que é o su -
plen te do Mi nis tro da Edu ca ção aqui no Se na do. A
uni ver si da de fe de ral está mu i to ruim e, no Nor des te, é 
um caos. Vo tei no Pre si den te Lula para Pre si den te da
Re pú bli ca e apo i ei o PT por cir cuns tân cia. No Pi a uí,
des de 1989, ini ci ou-se um hos pi tal uni ver si tá rio. Ter -
mi na da a pri me i ra par te nes se mes mo ano, isto é, o
am bu la tó rio, fo ram lá in ves ti dos R$22 mi lhões des de
1989, quer di zer, por qua se 15 anos. O ri dí cu lo é que,
des de o dia em que aqui che guei, já fiz to das as so li ci -
ta ções pos sí ve is, com a  Ban ca da do Pi a uí, para fa zer 
isso fun ci o nar – e para isso é pre ci so um cus te io de
R$60 mil. Em Te re si na, são aten di dos 30% dos ma ra -
nhen ses. Essa ma té ria é de uma im por tân cia fun da -
men tal para o en si no, mas a uni ver si da de fe de ral, de
um modo ge ral, está qua se pa ra li sa da, prin ci pal men -
te to das do Nor des te, não ape nas a do Pi a uí. Ali si -
tua-se uma pre o cu pa ção, pela ex ten são ter ri to ri al,
mas se ria mu i to in jus to pelo que é mais im por tan te.
Não que se ja mos qua li ta ti va men te me lho res e mais
me re ce do res, mas so mos quan ti ta ti va men te mu i to,
mu i to ma i or, o Nor des te tem 30% da po pu la ção do
Bra sil. A uni ver si da de tem uma Fa cul da de de Me di ci -

na que pa ra si ta, ao lon go dos anos, hos pi ta is do Esta -
do do Pi a uí, isso por que ela não tem um hos pi tal pró -
prio. Então, são R$60.000. Nós, in clu si ve, pe di mos o
apo io do Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, do Se na dor
Tião Vi a na e, es pe ci al men te, do Mi nis tro da Sa ú de,
para vi a bi li zar isso, por que essa ma té ria é im por tan te
para a sa ú de e para a edu ca ção. Isso pre ci sa ser re -
pen sa do. É im por tan te cha mar o Mi nis tro da Edu ca -
ção e mos trar-lhe o real es ta do da uni ver si da de fe de -
ral do nos so País. Eu da ria só mais um dado: no úl ti -
mo ves ti bu lar que pre si di no Pi a uí, 65 mil bra si le i ros
se ins cre ve ram na uni ver si da de es ta du al, e a fe de ral
tal vez te nha tido um quin to des se nú me ro, ape sar de
ser mu i to mais an ti ga. Ela está ca pen ga e sua si tu a -
ção é uma ca la mi da de. A ex pan são ter ri to ri al di fi cul ta, 
mas a po pu la ção do Nor des te é um ter ço do País.
Con si de ro este de ba te opor tu no para so er guer tam -
bém, nes te jus to re cla mo de V. Exª, as uni ver si da des
fe de ra is, em es pe ci al a do Pi a uí e as do Nor des te,
que es tão rumo ao caos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Se na dor Mão San ta, con cor do ple na men te com V.
Exª. As uni ver si da des fe de ra is no Bra sil, como um
todo, es tão mu i to ru ins. Há pou co tem po, to dos to ma -
mos co nhe ci men to de que a Uni ver si da de do Rio de
Ja ne i ro não ti nha re cur sos se quer para pa gar suas
con tas de luz. 

De ve mos ana li sar es sas pro fun das de si gual da -
des exis ten tes en tre as Re giões. Não te nho dú vi da
que as uni ver si da des do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te es tão lon ge de po der ser com pa ra das às do 
Sul e do Su des te, No en tan to, a ini ci a ti va dos re i to res
da Re gião Ama zô ni ca não im pe de que a Ban ca da do
Nor des te, por exem plo, apre sen te emen da com base
em ar gu men tos se me lhan tes. Po de ria até ser mais
rá pi da a tra mi ta ção, sem emen dá-la na Câ ma ra dos
De pu ta dos e fazê-la vol tar ao Se na do. 

Não po de mos re je i tar o pro je to da Ama zô nia
sob o ar gu men to de que o Nor des te tam bém pre ci sa.
Re co nhe ço que o Nor des te, o Cen tro-Oes te, o Sul e o 
Su des te tam bém pre ci sam des sa ini ci a ti va, mas, nes -
te mo men to, tra ta-se de apro var ou re je i tar emen da
de suma im por tân cia para a Re gião Ama zô ni ca e
para o Bra sil.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Apro ve i to a opor tu ni da de, an tes de con ce der o
apar te ao Se na dor Pa pa léo Paes, para ler, Se na dor
Mão San ta, o pa re cer do Mi nis té rio da Edu ca ção so -
bre essa emen da, que será apre ci a da ama nhã, as si -
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na do pelo Di re tor do De par ta men to de Po lí ti ca do
Ensi no Su pe ri or do MEC.

PARECER

O pa re cer é pela apro va ção da Pro -
pos ta. O po si ci o na men to da SESu foi ela bo -
ra do a par tir da re fle xão do Di re tor do De -
des – De par ta men to de De sen vol vi men to do 
Ensi no Su pe ri or – e leva em con ta as exi -
gên ci as de fo men to ao en si no su pe ri or, con -
si de ran do exi gên ci as re gi o na is de in clu são
so ci al, con for me os ter mos a se guir:

“As Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su -
pe ri or da Ama zô nia Le gal são, se gu ra men te, 
as que mais ca re cem de in fra-es tru tu ra de
toda a es pé cie. São as mais no vas, al gu mas
com me nos de dez anos de exis tên cia, fun ci -
o nan do em uma re gião onde pra ti ca men te
tudo de pen de de las, des de os qua dros di re ti -
vos dos Go ver nos Esta du a is e Mu ni ci pa is,
até o su por te tec no ló gi co de de sen vol vi men -
to es ta du al. Na re gião, o en si no pri va do é
pra ti ca men te ine xis ten te, fi can do toda a res -
pon sa bi li da de pela ofer ta de en si no de gra -
du a ção e pós-gra du a ção com o Esta do.

O Go ver no Fe de ral, por sua vez, não
tem con se gui do apor tar re cur sos no vo lu me
ne ces sá rio para fa zer fren te se quer à con so -
li da ção da in fra-es tru tu ra fí si ca. Os re cur sos
para ma nu ten ção tam bém são es cas sos e
dis tri bu í dos de acor do com uma ma triz de fi -
nan ci a men to que fo to gra fa a si tu a ção atu al
de cada ins ti tu i ção, não ha ven do dis po ni bi li -
da de para apor tes di fe ren ci a dos que pos sam 
con tri bu ir para a con so li da ção des sas Insti tu -
i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or.

Por tan to, os re cur sos ori un dos da ar re -
ca da ção de im pos tos se rão fun da men ta is
para di mi nu ir o enor me hi a to exis ten te en tre 
as Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or
da Ama zô nia Le gal e as de ma is ins ti tu i ções
fe de ra is do País, in clu si ve as da Re gião
Nor des te.

Se na dor Mão San ta, sou fi lho de um ce a ren se
e tive a gra ça de nas cer em Ro ra i ma, por que ele mi -
grou para lá – acho que a ques tão não é lu tar mos a
fa vor de uma re gião em de tri men to da ou tra. Pen so
que a Re gião Nor des te é a que mais ca re ce, se gui -
da pela Re gião Ama zô ni ca e a Re gião Cen tro Oes -
te. Essas três re giões são, sa bi da men te, as mais ca -
ren tes. Não ex clu í mos as ca rên ci as do Sul e Su des -

te, mas eles es tão na nos sa fren te. Cre io que se ria
uma dis cri mi na ção afir ma ti va, po si ti va, em fa vor da
Ama zô nia, apro var mos essa emen da, por que ela
visa des ti nar meio por cen to do que a União ar re ca -
da com o Impos to de Ren da e o Impos to so bre Pro -
du tos Indus tri a li za dos para apli car na edu ca ção su -
pe ri or dos mi lhões de ama zô ni das des te Bra sil.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pa pa léo Paes, do 
Esta do do Ama pá.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que ro pa ra be ni zar V. Exª pela
pos tu ra ex tre ma men te fe liz para com a nos sa Re gião, 
a Ama zô nia, e pela ini ci a ti va des se pro je to de emen -
da cons ti tu ci o nal que re al men te vem ao en con tro das
nos sas ne ces si da des, no que se re fe re ao en si no su -
pe ri or pú bli co, mais pro pri a men te do fe de ral. To dos
nós po de mos tes te mu nhar o que está ocor ren do no
País in te i ro, mas nós que so mos nor tis tas te mos a
obri ga ção de fa lar da nos sa Re gião de uma for ma
bem cla ra e de ter mi na da. Fui alu no da Uni ver si da de
Fe de ral do Pará, uma fa cul da de de mu i ta tra di ção, a
Fa cul da de de Me di ci na do Esta do do Pará. Há pou -
cos dias en trei no cam pus uni ver si tá rio e cons ta tei
aqui lo que já sa be mos por in for ma ções da im pren sa,
de alu nos e de fun ci o ná ri os, a de ca dên cia que está
aque la uni ver si da de; no seu as pec to fí si co, na fal ta de 
ma te ri al di dá ti co e na fal ta de apo io até do Go ver no
Fe de ral às ne ces si da des bá si cas da uni ver si da de. E
esse qua dro se com pli ca, ago ra, com a per da de mu i -
tos pro fes so res e téc ni cos ga ba ri ta dos que po di am
con ti nu ar pro du zin do para os nos sos Esta dos, para
nos sas re giões, para nos so País, mas que, di an te do
anún cio da re for ma da Pre vi dên cia, es tão pro cu ran do 
uma de fe sa, uma apo sen ta do ria ain da em tem po,
para não se rem aba la dos nos seus fu tu ros sa lá ri os
de apo sen ta dos. Qu e ro de i xar re gis tra do que to das
as uni ver si da des fe de ra is des te País têm ne ces si da -
des, mas que ro res sal tar que as Re giões Nor te e Nor -
des te são as mais pre ju di ca das, por que as ou tras Re -
giões, Sul e Su des te, são for tes por que têm es tru tu -
ras eco nô mi cas e po lí ti cas for tes. Pre ci sa mos ter o
am pa ro exa ta men te de sua emen da cons ti tu ci o nal.
Qu an to ao fato de o Nor des te não es tar in clu í do aqui,
V. Ex.ª fri sou mu i to bem que sua ini ci a ti va de emen da
está per cor ren do seu ca mi nho na tu ral. Ama nhã será
o se gun do tur no de vo ta ção. Na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, a ma té ria po de ria re ce ber uma emen da que vi -
es se aten der as ne ces si da des do Nor des te, ques ti o -
na das pelo Se na dor Mão San ta, e as do Cen tro-Oes -
te, quem sabe. Mas não de ve mos per der a gran de
opor tu ni da de de aten der a es sas re giões (a nos sa re -
gião Nor te) nes te pro je to de emen da cons ti tu ci o nal. E 
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faço um ape lo a to dos aque les que sen tem os pro ble -
mas nas nos sas uni ver si da des, prin ci pal men te as de
ma nu ten ção fe de ral, para que te nham bom sen so.
Qu e ro tam bém de i xar re gis tra do que a de ca dên cia
das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or fa vo re ce -
ram as ins ti tu i ções par ti cu la res. Então, hoje, na tu ral -
men te, o en si no su pe ri or pri va do está subs ti tu in do os
bons ser vi ços pres ta dos pe las uni ver si da des fe de ra is 
do País. Pa ra béns ao no bre Se na dor. Espe ro que
ama nhã ob te nha mos uma vi tó ria não ape nas para a
Ama zô nia, mas para o Nor des te e para o Cen tro-Oes -
te. Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço o apar te, Se na dor Pa pa léo Paes. Eu gos -
ta ria ape nas de acres cen tar um co men tá rio ao fato de 
que V. Exª se for mou no Pará. Eu tam bém me for mei
no Pará. E no ano em que me for mei, a Fa cul da de de
Me di ci na do Pará com ple tou 50 anos. Isso foi há 34
anos. A Uni ver si da de de Ro ra i ma, por sua vez, com -
ple ta nes te ano 12 anos de exis tên cia. Veja a di fe ren -
ça na re gião Nor te. Cal cu le se usar mos na com pa ra -
ção ou tras re giões que es tão à fren te do Pará em
tem po de exis tên cia e de con so li da ção de es tru tu ra. É 
ló gi co, re pi to, a re gião Nor des te deve tam bém ser
aqui nho a da. E exis tem ca mi nhos, como uma emen da 
na Câ ma ra dos De pu ta dos ou a apre sen ta ção de
uma nova emen da nes ta Casa.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – V. Exª
me per mi te um apar te, no bre Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Se o Sr. Pre si den te per mi tir, ouço V. Exª com mu i to
pra zer.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª de fen de um as sun to
ex tre ma men te im por tan te, e eu me so li da ri zo com o
no bre Se na dor. A luta do Nor te deve ser a luta do Nor -
des te. De ve mos aca bar com as de si gual da des re gi o -
na is no País. Há pou co tem po fiz re fe rên cia aos fun -
dos se to ri a is do pe tró leo, a con tin gen ci a men to, a des -
vin cu la ção. Qu a ren ta por cen to dos fun dos se to ri a is
do pe tró leo de ve ri am ser apli ca dos no Nor te e no Nor -
des te. Já são mais de duas mil bol sas para a for ma -
ção de mes tres e dou to res na área de pe tró leo e gás.
Enfim, é nes se pon to que con si de ra mos mais ter rí vel
o Go ver no, não este, mas o an te ri or, des vin cu lar do
seu ob je ti vo ori gi nal um fun do tão im por tan te. Eu me
so li da ri zo com V. Exª. Con si de ro essa luta im por tan -
tís si ma. V. Exª pode con tar com a nos sa Ban ca da do
Nor des te. Com cer te za es ta re mos com V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço a ma ni fes ta ção e o apo io an te ci pa do à
vo ta ção de ama nhã. E que ro con clu ir fa zen do um
ape lo a to dos os Se na do res de to das as re giões do
País para que te nha mos, pelo me nos, uma vo ta ção
igual a do pri me i ro tur no, quan do essa emen da re ce -
beu 55 vo tos a fa vor e ape nas dois con trá ri os – um
de les dado por en ga no pelo Se na dor Pe dro Si mon. S.
Exª vo tou a fa vor da ma té ria na CCJ e, no ple ná rio, na
hora de di gi tar, equi vo cou-se e vo tou con tra. Por tan to, 
por ques tão de bra si li da de, eu es pe ro que a emen da
ama nhã seja apro va da com uma vo ta ção, se não
unâ ni me, com a ma i o ria, como o foi no pri me i ro tur no.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –

Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, sua so li ci ta ção será
aten di da na for ma do Re gi men to.

Não há mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Ro me ro Jucá en vi ou dis cur so à

Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por to das as ra zões,
2002 foi um ano de fi ni ti va men te po si ti vo para o mer -
ca do fi nan ce i ro na ci o nal. Pelo me nos, é isso o que se
de pre en de da le i tu ra da Re tros pec ti va 2002 da Andi -
ma, Asso ci a ção Na ci o nal das Insti tu i ções do Mer ca -
do Fi nan ce i ro. A im plan ta ção do novo SPB – Sis te ma
de Pa ga men tos Bra si le i ro, em abril do ano pas sa do, e 
um con jun to de ações vol ta das para a auto-re gu la ção 
do se tor fo ram os prin ci pa is des ta ques do úl ti mo exer -
cí cio.

Como re ve la Edgar da Sil va Ra mos, na Car ta do 
Pre si den te, que ser ve de apre sen ta ção ao alen ta do
re la tó rio de ati vi da des, re che a do de nú me ros e in di -
ca do res que des nu dam, ex pli cam e dão vi si bi li da de
ao de sem pe nho des se de ci si vo seg men to da eco no -
mia bra si le i ra con tem po râ nea, 2002 tem a mar ca não
ape nas de re a li za ções, mas tam bém da es pe ran ça. E 
isso, re co nhe ce Sil va Ra mos, gra ças à exem plar tran -
si ção de go ver no, pro ta go ni za da pe los pre si den tes
Fer nan do Hen ri que Car do so e Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, ca paz de tor nar pro mis sor um 2003 que se pre -
nun ci a va in cer to e pre o cu pan te. 

Na re a li da de, hoje, quan do já ven ce mos o pri -
me i ro qua dri mes tre do ano, cons ta ta mos que as pre -
vi sões da Andi ma fe liz men te mos tram-se cor re tas,
pois a eco no mia bra si le i ra, con si de ra dos al guns de
seus prin ci pa is in di ca do res, está de vol ta àqui lo que
em lin gua gem ju rí di ca con ven ci o nou-se cha mar de
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sta tu quo ante, ou seja, uma si tu a ção que ex pe ri -
men tá va mos an tes do iní cio da cam pa nha pre si den -
ci al do ano pas sa do, ain da na fase fi nal do go ver no
FHC.

Des ta for ma, te mos um câm bio flu tu an te que,
após ex pe ri men tar ele va ções ab sur da men te drás ti -
cas, re tor na a um pa ta mar ci vi li za do, na fa i xa dos três
re a is por dó lar nor te-ame ri ca no, o de no mi na do ris -
co-país des cen den te e a con fi an ça dos agen tes eco -
nô mi cos do més ti cos e es tran ge i ros em gra us cres -
cen tes. Cer ta men te, um am bi en te que se mos tra pro -
pí cio para o cres ci men to do mer ca do fi nan ce i ro, a
des pe i to da de pres são ain da re pre sen ta da pe las al -
tís si mas ta xas de ju ros pra ti ca das no País. 

Um dos gran des de sa fi os de 2002 foi a efe ti va
im plan ta ção do Sis te ma de Pa ga men tos Bra si le i ro,
que ge rou uma gran de al te ra ção do mo de lo até en tão
em vi gor, ao trans fe rir para o pró prio mer ca do a res -
pon sa bi li da de por even tu a is sal dos ne ga ti vos nas
con tas Re ser vas Ban cá ri as, an tes de res pon sa bi li da -
de do Ban co Cen tral. Foi um tra ba lho de três anos, ini -
ci a do em 1999, por oca sião do anún cio ofi ci al das
mu dan ças, que le vou a Andi ma a mo bi li zar-se na cap -
ta ção, con so li da ção e dis se mi na ção de in for ma ções
ne ces sá ri as, es pe ci al men te para seus as so ci a dos. 

Ou tro cam po que ex pe ri men tou gran des avan -
ços no con jun to das ações de sen vol vi das pela Andi -
ma, no ano pas sa do, foi o da auto-re gu la ção, um evi -
den te si na li za dor da ma tu ri da de do sis te ma. Aliás, a
auto-re gu la ção ga nha es pa ço em inú me ros e até aqui 
ina u di tos seg men tos eco nô mi cos, no Bra sil e no ex te -
ri or. E, para a Andi ma, as ini ci a ti vas de re gu la ção por
ini ci a ti va pró pria têm sido uma meta nos úl ti mos três
anos. A me re cer des ta que está a re for mu la ção dos
Có di gos de Éti ca e Ope ra ci o nal do Mer ca do, jun to
com a am pli a ção de sua abran gên cia a ou tros seg -
men tos des se mer ca do. 

Assim, por in ter mé dio de con vê ni os com a Bol -
sa de Va lo res do Rio de Ja ne i ro, fo ram al can ça dos os
par ti ci pan tes do Sis bex, Sis te ma de Ne go ci a ção de
Tí tu los Pú bli cos e ou tros Ati vos; por meio de acor do
com a Abrapp, Asso ci a ção Bra si le i ra de Enti da des
Fe cha das de Pre vi dên cia Pri va da, foi as se gu ra da a
ade são dos fun dos de pen são.

Ini ci a ti va igual men te po si ti va foi a cri a ção da
Co mis são de Pre ci fi ca ção dos Ati vos, para cap ta ção
de in for ma ções diá ri as, e a Co mis são de Par ti ci pan -
tes de Mer ca do, que acom pa nha o im pac to do Sis te -
ma de Pa ga men tos so bre cor re to ras e dis tri bu i do ras.
Além dis so, foi ins ta la do o Co mi tê Con sul ti vo do Sis -
te ma Espe ci al de Li qui da ção e Cus tó dia, com a mis -
são de aper fe i ço ar o Sis te ma. Ain da no que se re fe re
à auto-re gu la ção, fo ram pro je ta das, para im plan ta ção 
em 2003, a Cer ti fi ca ção do Mer ca do Fi nan ce i ro, o
que de ve rá pro mo ver um sal to qua li ta ti vo nas ati vi da -

des, e a cons ti tu i ção da Câ ma ra Arbi tral da Andi ma,
com a fun ção de co nhe cer e jul gar os re cur sos pro ce -
den tes do mer ca do.

Ain da, en tre as prin ci pa is ações da Andi ma, no
ano pas sa do, está o pla ne ja men to es tra té gi co plu ri a -
nu al pre pa ra do pela Di re to ria, que con tou com a par ti -
ci pa ção de ex-di re to res e re pre sen tan tes do mer ca do
fi nan ce i ro. A in ten ção, nas pa la vras do pre si den te
Edgar da Sil va Ra mos, é ter esse do cu men to como
bús so la para a Asso ci a ção nos pró xi mos anos, ao fi -
xar de for ma cla ra a mis são da en ti da de: “atu ar para o 
for ta le ci men to do mer ca do fi nan ce i ro, com ên fa se na
ren da fixa, es ta be le cen do pa drões éti cos e ope ra ci o -
na is para os par ti ci pan tes e as se gu ran do a pro du ção
e di vul ga ção de in for ma ções téc ni cas que con tri bu am 
para o seu cres ci men to”.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, um dos pon tos da Re tros pec ti va 2002 da Asso ci -
a ção Na ci o nal das Insti tu i ções do Mer ca do Fi nan ce i -
ro, que emer ge como um dos mais re le van tes, é a no -
tó ria pre o cu pa ção com a éti ca. Diga-se de pas sa gem, 
uma ines ca pá vel im po si ção da so ci e da de bra si le i ra
con tem po râ nea, que cada vez mais exi ge, e não ape -
nas dos ato res po lí ti cos, mas de em pre sas e ins ti tu i -
ções pri va das, a ob ser vân cia es tri ta de cri té ri os éti -
cos de con du ta.

Sem dú vi da, a Andi ma en ten deu os re cla mos da 
so ci e da de e, em um mo vi men to elo giá vel de auto-re -
gu la ção, tra ta de fi xar pa râ me tros para o com por ta -
men to de seus agen tes den tro de um mer ca do ex tre -
ma men te sen sí vel, como o fi nan ce i ro. Por tan to, cum -
pri men tos à Di re to ria da Andi ma e, na me di da em que 
suas in ten ções se tor nem re a li da de, aos bra si le i ros,
cada vez mais es ti mu la dos a in te ra gir com o mer ca do
fi nan ce i ro.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
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 pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

  – 1  – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
(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
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 em
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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.

  –  2  – 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 336, 
DE 1999 – COMPLEMENTAR

(vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 336, de 1999-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Ade mir Andra de, que al te ra dis po si ti vos
da Lei Com ple men tar nº 76, de 6 de ju lho de 1993,
que dis põe so bre o pro ce di men to con tra di tó rio es pe -
ci al, de rito su má rio, para o pro ces so de de sa pro pri a -
ção de imó vel ru ral, por in te res se so ci al, para fins de
re for ma agrá ria,  ten do

Pa re ce res sob nºs 615, de 1999, e 613, de 2000, 
das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça, fa vo rá vel; e

– de Assun tos Eco nô mi cos (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 643, de 1999), Re la tor ad
hoc: Se na dor José Edu ar do Du tra, fa vo rá vel.

–  3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 22, DE 1999

Se gun da 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 22, de
1999, ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro
Si mon, que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do art.
5° da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re gis tro
e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to, ca sa -
men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, 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 Íris Re zen de.

  –  4 –
PARECER Nº 493, DE 2003

(Esco lha de Au to ri da de)
(vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 493,
de 2003, da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la to ra: 
Se na do ra Íris de Ara ú jo, so bre a Men sa gem nº 84, de
2003 (nº 133/2003, na ori gem), pela qual o Pre si den te 
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es -
co lha do Se nhor José Leôn cio de Andra de Fe i to sa,
para exer cer do car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal
de Sa ú de Su ple men tar – ANS.

–  5 –
MENSAGEM Nº 7, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, da Men sa gem nº 7, de
2003 (nº 1.211/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co -
lha do Se nhor José Au gus to Lind gren Alves, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, 
cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca da Bul gá ria, exer cer o de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Ma ce dô nia.

–  6  – 
MENSAGEM Nº 8, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, da  Men sa gem nº 8,
de 2003 (nº 1.212/2002, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na -
do a es co lha do Se nhor Cé sar de Fa ria Do min gues
Mo re i ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da No -
ru e ga, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca da Islân dia.

 – 7 – 
MENSAGEM Nº 62, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, da Men sa gem nº 62, 
de 2003 (nº 70/2003, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na -
do a es co lha do Se nhor Re nan Le i te Paes Bar re to,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Gu a te ma la.

 – 8  –
MENSAGEM Nº 89, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, da Men sa gem nº 89, 
de 2003 (nº 155/2003, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na -
do a es co lha do Se nhor Val de mar Car ne i ro Leão
Neto, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to ao Ca na dá.
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– 9 – 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, de
2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de fe sa e o uso da lín -
gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 241, de 2003, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 40, DE 1999

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 40, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que re vo ga o in ci so VII do art. 20 da Cons -
ti tu i ção e o § 3º do art. 49 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex tin guin do os ter re nos
de ma ri nha e seus acres ci dos e dis põe so bre a sua
des ti na ção, ten do

Pa re cer sob nº 27, de 2003, 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, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do
Se na dor José Edu ar do Du tra.

– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 44, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta 
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999) 

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 44, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér gio Ma -
cha do, que dá nova re da ção ao art. 14 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men -
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 31, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta 
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

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 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -

los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti -
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 55, DE 1999

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 55, 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 mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os prin cí pi -
os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li -
da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 75, de 2000 (nº 2.308/2000, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre a di vul ga ção, atra vés da
Inter net, dos da dos e in for ma ções re la ti vos a li ci ta -
ções re a li za das pe los ór gãos dos po de res Exe cu ti vo,
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, em to dos os ní ve is da ad mi -
nis tra ção pú bli ca, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 208, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, com Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 15 –
REQUERIMENTO Nº 188, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
188, de 2003, do Se na dor Álva ro Dias e ou tros Se -
nho res Se na do res, so li ci tan do ao Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da a re mes sa do Re la tó rio Fi nal do Ban co
Cen tral do Bra sil so bre as ca u sas que le va ram ao sa -
ne a men to fi nan ce i ro, in ter ven ção e con se qüen te pri -
va ti za ção do  Ban co do Esta do do Pa ra ná, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Cé sar Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 27 
mi nu tos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52 ª LEGISLATURA) 

 
BAHIA PFL - Heráclito Fortes 

PFL - Rodolpho Tourinho PMDB -  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães  RIO GRANDE DO NORTE 
PFL -  César Borges PTB -  Fernando Bezerra 
 RIO DE JANEIRO PMDB -  Garibaldi Alves Filho 
PT -  Roberto Saturnino PFL -  José Agripino 
PL -  Marcelo Crivella  SANTA CATARINA 
PMDB -  Sérgio Cabral PFL -  Jorge Bornhausen 
 MARANHÃO PT -  Ideli Salvatti 
PMDB -  João Alberto Souza PSDB -  Leonel Pavan 
PFL -  Edison Lobão  ALAGOAS 
PFL -  Roseana Sarney PT -  Heloísa Helena 
 PARÁ PMDB -  Renan Calheiros 
PMDB -  Luiz Otávio PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
PT -  Ana Júlia Carepa  SERGIPE 
PTB -  Duciomar Costa PFL -  Renildo Santana 
 PERNAMBUCO PDT -  Almeida Lima 
PFL -  José Jorge PSB -  Antonio Carlos Valadares 
PFL -  Marco Maciel  AMAZONAS 
PSDB - Sérgio Guerra PMDB -  Gilberto Mestrinho 
 SÃO PAULO PSDB -  Arthur Virgílio 
PT -  Eduardo Suplicy PDT -  Jefferson Peres 
PT -  Aloizio Mercadante  PARANÁ 
PFL -  Romeu Tuma PSDB -  Alvaro Dias 
 MINAS GERAIS PT -  Flávio Arns 
PL -  Aelton Freitas PDT -  Osmar Dias 
PSDB -  Eduardo Azeredo  ACRE 
PMDB -  Hélio Costa PT -  Tião Viana 
 GOIÁS PSB -  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB -  Íris de Araújo PT -  Sibá Machado 
PFL -  Demóstenes Torres  MATO GROSSO DO SUL 
PSDB -  Lúcia Vânia PMDB -  Juvêncio da Fonseca 
 MATO GROSSO PT -  Delcídio Amaral 
PSDB -  Antero Paes de Barros PMDB -  Ramez Tebet 
PFL -  Jonas Pinheiro  DISTRITO FEDERAL 
PT -  Serys Slhessarenko PMDB -  Valmir Amaral 
 RIO GRANDE DO SUL PT -  Eurípedes Camargo 
PMDB -  Pedro Simon PFL -  Paulo Octávio 
PT -  Paulo Paim  TOCANTINS 
PTB -  Sérgio Zambiasi PSDB -  Eduardo Siqueira Campos 
 CEARÁ PFL -  João Ribeiro 
PSDB -  Reginaldo Duarte PFL -  Leomar Quintanilha 
PPS -  Patrícia Saboya Gomes  AMAPÁ 
PSDB -  Tasso Jereissati PMDB -  José Sarney 
 PARAÍBA PSB -  João Capiberibe 
PMDB -  Ney Suassuna PMDB -  Papaléo Paes 
PFL -  Efraim Morais  RONDÔNIA 
PMDB -  José Maranhão PMDB -  Amir Lando 
 ESPÍRITO SANTO PT -  Fátima Cleide 
PPS -  João Batista Motta PMDB -  Valdir Raupp 
PMDB -  Gerson Camata  RORAIMA 
PL -  Magno Malta PPS -  Mozarildo Cavalcanti 
 PIAUÍ PDT -  Augusto Botelho 
PMDB - Alberto Silva PMDB -  Romero Jucá 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. Leonel Pavan 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Atualizado em 28/.04./2003 



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Juvêncio da Fonseca 4. João Alberto Souza 
Papeléo Paes 5. Íris de Araújo 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 

Atualizada em 13/05/2003 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)

Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

Fátima Cleide 1. Tião Viana
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe 4. Papaléo Paes
Duciomar Costa 5. Sibá Machado
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago)
(vago) 8. (vago)

PMDB
Hélio Costa 1. Mão Santa
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca
Gerson Camata 4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral
José Maranhão 6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo) 7. (vago)

PFL
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro
José Jorge 3. José Agripino
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel
Renildo Santana 5. Paulo Octavio
Roseana Sarney 6. João Ribeiro

PSDB
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia

PDT
Osmar Dias 1. Jefferson Peres
Almeida Lima 2. Álvaro Dias 

PPS
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos de 19.2.2003, o 
PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa.

Telefone: 3113498  Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

Atualizada em 10/04/2003



 
5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

(17 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 
Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ideli Salvatti 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 
PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 28/04/2003 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)

Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: (aguardando eleição)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo 2. (vago)
Magno Malta 3. (vago)
Aelton Freitas 4. (vago)
Marcelo Crivella 5. (vago)

PMDB
Renan Calheiros 1. Gerson Camata
Ney Suassuna 2. Amir Lando
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral 4. (vago)
Garibaldi Alves Filho 5. (vago)

PFL
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro
Leomar Quintanilha 3. (vago)
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney

PSDB
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia
(vago)1 2. Romero Jucá
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros

PDT
Jefferson Peres 1. (vago)

PPS
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta

1 O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03.

Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3113915 Fax: 3111060

E – Mail: mariadul@senado.br .
Atualizada em 26/03/2003



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)

PMDB
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca
Hélio Costa 5. (vago)

PFL
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão
João Ribeiro 2. Renildo Santana
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel 4. Roseana Sarney

PSDB
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra

PDT
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias 

PPS
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 
Atualizada em 14/05/2003 



 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
 

PMDB 
Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 
PFL5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 
PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(Vago)8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 
PSDB5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
(Vago)7   1. Augusto Botelho (PDT) RR 2041 
PTB 1 
(Vago)6   1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 
PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 08.05.2003) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo, constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria, constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF dessa data. 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 

www.senado.gov.br/etica 



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 
 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4552 

sscop@senado.gov.br 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação (a ser realizada) 

 
PROCURADORES 

 
Senadores UF Ramal 

PMDB 
   

PFL 
   

PT 
   

PSDB 
   
PDT/PTB/PSB/PL/PPS 
   

Atualizada em 17 de fevereiro de 2003 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-3265 



CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 
Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL 6   
Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT 5   
Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB 6   
Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   
Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB 5   
Senador Papaléo Paes 1-5 AP 3253 
PSB 5   
Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL 5   
Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   
Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 

 
Atualizada em 7.5.2003 

Notas: 
1 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 
2 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 
3 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 
4 Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
5 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do 
SF de 1.2.2003.  
6 Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do 
SF de 29.4.2003. 
7 Na Sessão do SF de 7.5.2003, o Senador Papaléo Paes comunicou seu desligamento do PTB e 
filiação ao PMDB. 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 
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AELTON FREITAS 
 

Apoio à posição do Vice-Presidente da República, Sr. José Alencar, em 
defesa da redução dos juros. 028 

 
Parecer nº 523, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 738, de 2002, (nº 1.977/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Universidade Estadual do Sudeste da Bahia – 
UESB para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia. 391 

 
Parecer nº 550, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 596, de 2002, (nº 1.638/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural 
Educativa e Artística de Rio Manso a  executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Rio Manso, Estado de Minas Gerais. 470 

 
Parecer nº 557, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 654, de 2002, (nº 1.757/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Betel do Bairro Jardim 
Aeroporto para Desenvolvimento Artístico e Cultural de Paulo Afonso a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. 493 

 
 
ALBERTO SILVA 
 

Parabeniza o Senador Gilberto Mestrinho e apóia a idéia de promover 
maior desenvolvimento na Amazônia. Aparte ao Senador Gilberto Mestrinho. 023 
 
ALMEIDA LIMA 
 

Necessidade de priorizar a reforma política antes das votações das reformas 
encaminhadas pelo Executivo ao Congresso Nacional. Solicitação de apoio à proposta 
de emenda à Constituição de autoria de S.Exa., que altera a organização política do 
Estado Brasileiro. 020 

 
Fala da importância de se fazer um desenvolvimento sustentável na região 

da Amazônia. Aparte ao Senador Gilberto Mestrinho. 027 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 110 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 103, de 2003). 278 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). 297 
 
Parecer nº 539, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 90, de 1999, (nº 683/1998, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio América S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 433 

 
Destaca a relevância do discurso do Senador Mozarildo Cavalcanti e 

conclama as Forças Armadas para refletirem a hipótese de transferência do Comando 
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do Exército para as regiões oeste e norte do país. Aparte ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 568 

 
Solidariedade ao Deputado sergipano João Fontes diante da decisão do 

Partido dos Trabalhadores de afastar os parlamentos chamados rebeldes. Convite aos 
deputados ameaçados de afastamento do PT a ingressarem no PDT. 574 

 
 
ALOIZIO MERCADANTE  
 

Parecer nº 489, de 2003, favorável à Medida Provisória nº 107, de 10 de 
fevereiro de 2003. 071 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para 

que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar 
empréstimos ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 
dá outras providências. 051 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 099 

 
Requerimento nº 376, de 2003, que requer o desarquivamento do Projeto de 

Lei da Câmara nº 26, de 1998, que “estabelece as sanções administrativas e penais em 
caso de realização de atividades proibidas pela conversão internacional sobre a 
proibição do desenvolvimento, produção, estocagem e uso das armas químicas e sobre 
a destruição das armas químicas existentes no mundo (CPAQ)”. 307 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 103, de 2003). 277 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 108, de 2003). 283 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 14 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 110, de 2003). 292 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). 298 
 
Referências ao pronunciamento do Senador Eurípedes Camargo em relação 

à Medida Provisória nº 111, de 2003. 317 
 

 
ALVARO DIAS  
 

Parecer nº 519, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 629, de 2002, (nº 1.709/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada da Rádio Sideral Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Getúlio Vargas, Estado do 
Rio Grande do Sul. 382 
 
AMIR LANDO  
 

Parecer nº 488, de 2003, favorável à Medida Provisória nº 104, de 2003. 069 
 
ANA JÚLIA CAREPA 
 

Parecer nº 532 de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem nº 90, de 2003 (nº 158/2003, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome da Senhora Maria do 
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Carmo Martins Lima, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência de 
Desenvolvimento da Amazônia – ADA. 420 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 

Projeto de Lei do Senado nº 197, de 2003 que acrescenta dispositivo à Lei 
nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados e dá outras providências, a fim de determinar a publicidade das 
votações. 033 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a 

Legislação Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de 
Receita Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do 
Seguro Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 
2003. 110 

 
Parecer nº 497, de 2003, de Plenário favorável ao Projeto de Lei de 

Conversão nº 7, de 2003, originário da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 
2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e 
dá outras providências. 275 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2003, que confere à Comissão 
de Fiscalização e Controle do Senado Federal e Câmara dos Deputados mecanismos 
que tornam eficiente a fiscalização das contas públicas. 262 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). 299 
 
Parabeniza o Senador Pedro Simon pelo discurso e fala da importância da 

autonomia municipal. Aparte Senador Pedro Simon. 577 
 
Contestação ao programa do PT em emissoras de rádio e televisão, 

veiculado ontem, em que se credita o sucesso da agricultura brasileira ao governo 
Lula. Defesa da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Banestado. 
Críticas à manutenção dos juros altos pelo governo federal. 582 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para 
que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar 
empréstimos ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 
dá outras providências. 050 
 

Sugestão à Controladoria-Geral da União que fiscalize os municípios 
baianos de Itabuna e Alagoinhas. 241 
 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 

Requerimento nº 363, de 2003, que solicita seja sobrestado o exame da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 1999, atualmente em tramitação na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, até que seja 
apreciada pela Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição nº 151, 
de 1995. 042 

 
Necessidade de maiores investimentos em educação fundamental no 

Nordeste. 028 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a 

Legislação Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de 
Receita Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do 
Seguro Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 
2003. 094 
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Discute Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2003 (Proveniente da 

Medida Provisória nº 108, de 2003). 284 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da 

Medida Provisória nº 112, de 2003). 299 
 

 
 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 

Requerimento  nº 361, de 2003, que requer Voto de Aplauso ao ex-Ministro 
da Saúde, Dr. José Serra, pela decisão da OMS, de universalizar o programa 
brasileiro de combate à AIDS. 033  

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para que 

os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar 
empréstimos ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, e dá outras providências. 050 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do 
Seguro Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 
2003. 085 

 
Críticas à demora na divulgação de ações de governo que visem à retomada 

do desenvolvimento nacional.   126 
 
Parecer nº 534 de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 

Mensagem nº 92, de 2003 (nº 160/2003, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome da Senhora 
Georgett Motta Cavalcante, para exercer o cargo de Diretor da Agência de 
Desenvolvimento da Amazônia – ADA. 424 
 
CÉSAR BORGES 
 

Requerimento nº 372, de 2003 que solicita informações ao Ministro-Chefe 
da Casa Civil sobre a correição dos recursos recebidos em convênios com o governo 
federal por municípios da Bahia com suspeita de fraudes. 265 

 
Requerimento nº 373, de 2003 que solicita informações ao Ministro de 

Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre a destinação de 
recursos do banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES – a 
outros países. 266 

 
Análise da metodologia adotada pela Controladoria-Geral da União para a 

fiscalização de municípios, sugerindo que a mesma empreenda a fiscalização dos 
municípios baianos de Itabuna e Alagoinhas. 223 

 
Parabeniza o Senador Leonel Pavan pelo discurso e argumenta acerca da 

importância da qualificação do trabalhador para a economia e para o combate ao 
desemprego. Aparte ao Senador Leonel Pavan. 228 
 
DEMOSTENES TORRES 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 097 
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Requerimentonº 371, de 2003, que requer a Caixa Econômica Federal por 
intermédio do Ministro de Estado da Fazenda cópia autenticada do contrato assinado 
entre a Caixa Econômica Federal e a GTECH do Brasil Ltda; edital de concorrência 
que amparou tal contratação; aditivos contratuais assinados. 261 

 
Parecer nº 540, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 464, de 2002, (nº 1.634/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Studio G Comunicação e Marketing Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jataí, 
Estado de Goiás. 435 

 
Parecer nº 553, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 617, de 2002, (nº 1.674/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação dos Movimentos Populares de Alto Horizonte 
– GOIAS AMPAH a  executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto 
Horizonte, Estado do Goiás. 478 

 
DUCIOMAR COSTA 
 

Parecer nº 572, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 774, de 2002, (nº 1.134/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Educadora Vale do Acará Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Tomé-
Açu, Estado do Pará. 551 

 
Leitura de Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2003, que altera a 

redação do inciso II, do § 4º, do art. 155, da Constituição Federal. 702 
 
Pavimentação da BR-163, principal rodovia do Estado do Pará. 720 

 
 EDISON LOBÃO  
 

Parecer nº 491, de 2003, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 
2003 (nº 7.241/2002, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a alienação por doação de uma Corveta da Marinha do Brasil 123 

 
Parecer nº 495, de 2003, favorável à Mensagem nº 95, de 2003 (nº 165/2003, 

na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Carlos 
Augusto Ayres de Freitas Britto para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 139 

 
Parecer nº 496, de 2003, favorável à Mensagem nº 96, de 2003 (nº 166/2003, 

na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Joaquim 
Benedito Barbosa Gomes, para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. 140 

 
Reforça a necessidade de um maior policiamento na região da Amazônia. 

Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 569 
 
EDUARDO AZEREDO 
 

Parecer nº 521, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 710, de 2002, (nº 1.866/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Zero FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Areado, estado de Minas 
Gerais. 386 

 
Parecer nº 524, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 741, de 2002, (nº 2.000/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural de Santana do 
Paraíso para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Santana do Paraíso, Estado de Minas Gerais. 395 
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Parecer nº 529, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 770, de 2002, (nº 2.041/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Arceburgo, Estado de Minas Gerais. 413 

 
Parecer nº 577, de 2003, sobre o Projeto de Resolução nº 27, de 2000, de 

autoria do Senador Osmar Dias e outros Senhores Senadores, que estabelece alíquota 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas 
operações e prestações interestaduais com farinha de trigo; e sobre o Projeto de 
Resolução nº 42, de 2001, de autoria do Senador Osmar Dias e outros Senhores 
Senadores, que revoga a Resolução nº 95, de 1996, do Senado Federal, que fixa 
alíquota para cobrança de ICMS. (Tramitando em conjunto, nos termos do 
Requerimento nº 527, de 2001). 688 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Parecer nº 498, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação final às 
Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2003 (Medida Provisória 
nº 103, de 2003). 279 

 
Parecer nº 501, de 2003, da Comissão Diretora, que dá redação final do 

Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2003 (Medida Provisória nº 109, de 2003). 289 
 
Parecer nº 503, de 2003, da Comissão Diretora, que dá redação final à 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2003 (Medida Provisória 
nº 110, de 2003). 292 

 
Parecer nº 505, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 588, de 2002 (nº 1.297, de 2001, na Câmara dos Deputados). 309 
 
Parecer nº 506, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 592, de 2002 (nº 1.576, de 2001, na Câmara dos Deputados). 310 
 
Parecer nº 507, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 660, de 2002 (nº 1.765, de 2002, na Câmara dos Deputados). 310 
 
Parecer nº 508, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 662, de 2002 (nº 1.768, de 2002, na Câmara dos Deputados). 310 
 
Parecer nº 509, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 684, de 2002 (nº 1.804, de 2002, na Câmara dos Deputados). 311 
 
Parecer nº 510, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 688, de 2002 (nº 1.811, de 2002, na Câmara dos Deputados). 311 
 
Parecer nº 511de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 706 2002 (nº 1.861 de 2002, na Câmara dos Deputados). 312 
 
Parecer nº 512, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 708, de 2002 (nº 1.863, de 2002, na Câmara dos Deputados). 312 
 
Parecer nº 513, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 720, de 2002 (nº 1.883, de 2002, na Câmara dos Deputados). 312 
 
Parecer nº 514, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 722, de 2002 (nº 1.890, de 2002, na Câmara dos Deputados). 313 
 
Parecer nº 515, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 723, de 2002 (nº 1.891, de 2002, na Câmara dos Deputados). 313 
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Parecer nº 517, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 744, de 2002 (nº 2.022, de 2002, na Câmara dos Deputados). 314 
 
EDUARDO SUPLICY 
 

Parecer nº 492, de 2003, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 
2003 (nº 7.241/2002, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a alienação por doação de uma Corveta da Marinha do Brasil. 124 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 097 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 108, de 2003). 283 
 
EFRAIM MORAIS 
 

Parecer nº 487, de 2003. De Plenário, sobre a Medida Provisória nº 101, de 
30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a contribuição para o Programa de 
Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e dá 
Contribuição para Seguridade Social – CONFINS devidas pelas sociedades 
cooperativas em geral. 057 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 099 

 
Registro do convite feito pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional ao diplomata Sérgio Vieira de melo, a fim de que preste informações sobre a 
reconstrução e redemocratização do Iraque. 242 

 
Proposta para que a TV Senado transmita as reuniões do Conselho de 

Política Monetária (Copom). 242 
 
 

EURÍPEDES CAMARGO 
 

Argumenta que estão sendo tomadas medidas por parte do governo em 
busca de uma fiscalização para que esse programa volte a funcionar em plenitude. 
Aparte ao Senador Leonel Pavan. 229 

 
Considerações sobre a relatoria da Medida Provisória nº 111, de 2003. 316 
 
Parecer nº 522, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 724, de 2002, (nº 1.899/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autorga permissão à Fundação Cultural vale Vêneto para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Flores da 
Cunha, Estado do Rio Grande do Sul. 388 

 
Parecer nº 565, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 704, de 2002, (nº 1.857/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Rádio Grupo Conesul a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul. 525 

 
Ressalta que no PT prevalece a democracia interna e que este tem seu 

Estatuto que é rígido. Aparte ao Senador Almeida Lima. 575 
 
Argumenta que a transgenia é um processo histórico e que portanto deve 

ser estudado. Aparte ao Senador Osmar Dias. 717 
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Ações do governo Luiz Inácio Lula da Silva contra a discriminação racial. 717 
 
 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Argumenta que discorda em certo ponto de aspectos abordados pelo 
Senador Gilberto Mestrinho, visto que em sua visita ao Estado do Acre verificou o 
desenvolvimento aliado à preservação. Aparte ao Senador Gilberto Mestrinho. 024 

 
Parecer nº 527, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 760, de 2002, (nº 1.842/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade de Cultura Rádio Parecis  
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia. 406 
 
FERNANDO BEZERRA 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 096 
 
FLÁVIO ARNS 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para 
que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar 
empréstimos ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 
dá outras providências. 050 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 087  
 

Parecer nº 531, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 56, de 2003, (nº 1.954/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusa Cruzeiro do Oeste Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cruzeiro do 
Oeste, Estado do Paraná. 418 

 
Parecer nº 542, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 483, de 2002, (nº 1.540/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Chiapetta,  
Estado do Rio Grande do Sul. 443 
 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Parecer nº 526, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 753, de 2002, (nº 1.731/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Alagamar Rádio Sociedade Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Macau, Estado 
do Rio Grande do Norte. 404 

 
Parecer nº 530, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 32, de 2003, (nº 2.220/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Costa Dourada de Radiodifusão Ltda.  
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Coqueiro Seco, Estado de  Alagoas. 416 

 
Parecer nº 575, de 2003, da Comissão da Assuntos Econômicos, sobre o 

Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2001, de autoria do Senador Romero Jucá que 
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altera a redação do caput do art. 12, da Lei nº 9.493, de 1997, para conceder aos 
municípios isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos produtos 
que especifica. 683 
 
GERSON CAMATA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2003 que altera a redação do art. 18 da 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), para, nas propriedades 
rurais privadas, responsabilizar o proprietário pelo florestamento ou reflorestamento 
das áreas de preservação permanente. 261 

 
Cumprimenta a Senador Íris Araújo pela brilhante diagnostico da 

educação superior que trouxe a tribuna. Aparte a Senador Íris Araújo. 234 
 
Parecer nº 525, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 743, de 2002, (nº 2.008/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores AMVSUL a  executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo. 400 
 
GILBERTO MESTRINHO 
 

Defesa da alteração do código florestal para aumentar a área de exploração 
comercial da madeira. 021 
 
 
HÉLIO COSTA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2003, que autoriza a criação da TV 
Brasil Internacional. 035 

 
Parecer nº 561, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 664, de 2002, (nº 1.775/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural Professora 
Néria Coelho Guimarães para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Guanhães, Estado de Minas Gerais. 509 
 
HELOÍSA HELENA 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 089 
 

Denúncia do não pagamento, pelo grupo norte-americano AES, da 
primeira parcela de empréstimo concedido pelo BNDES na compra de ações 
da Cemig. Proposta de realização de audiência pública, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, a fim de que se esclareça a operação. 
Agradecimentos ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela solução 
encontrada na regulamentação da responsabilidade das estradas federais em 
Minas Gerais para o Governo estadual. 224 
 
IDELI SALVATTI 
 

Requerimento nº 366, de 2003, que requer, nos termos do art. 312 do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para a votação em separado do art. 
9º do PLV nº 11, de 2003, com vistas à supressão. 102 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 089 
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Parecer nº 552, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 610, de 2002, (nº 1.654/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão da Sociedade Rádio Integração Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Restinga Seca, 
Estado do Rio Grande do Sul. 476 

 
Parecer nº 556, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 648, de 2002, (nº 1.740/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz Serrana 
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina. 488 

 
ÍRIS DE ARAÚJO 
 

Exclusão das classes mais pobres das universidades públicas brasileiras, 
fato que ensejou a apresentação de projeto de lei, de autoria de V.Exª, que cria cotas 
para alunos carentes cuja renda familiar seja inferior a cinco salários mínimos. 233 
 
JEFFERSON PERES 
 

Estarrecimento com as informações prestadas pelo delegado da Polícia 
Federal, Dr. José Francisco Castilho Neto, em depoimento ontem na Comissão de 
Fiscalização e Controle, sobre a existência de depósitos de empresários e políticos 
brasileiros em contas CC-5 em Nova York. 237 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 

Parecer nº 494, de 2003 , favorável à Mensagem nº 94, de 2003 (nº 164/2003, 
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Antonio 
Cezar Peluso, para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 137 

 
Parecer nº 516, de 2003, da Comissão Diretora, sobre texto final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 728, de 2002 (nº 1.919, de 2002, na Câmara dos Deputados). 314 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Parecer nº 537, de 2003 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2002 (nº 312/99, na 
origem), que aprova o texto de modificação do Convênio Constitutivo do Fundo 
Monetário Internacional, que trata de alocação especial de Direitos Especiais de Saque 
(DES) 430 
 
JONAS PINHEIRO 
 

Parecer nº 570, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 746, de 2002, (nº 2.035/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação dos Filhos e Amigos de Rosário Oeste - 
AFARO executar serviço de radiodifusão  comunitária na cidade de Rosário Oeste,  
Estado do Mato Grosso. 545 

 
Apóia a pesquisa dos transgênicos. Aparte ao Senador Osmar Dias. 716 

 
JORGE BORNHAUSEN 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 097 
 

Parecer nº 558, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 656, de 2002, (nº 1.759/2002, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Espaço Aberto de 
Massaranduba a  executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Massaranduba, Estado de Santa Catarina. 498 

 
Parecer nº 559, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 659, de 2002, (nº 1.764/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional do Alto do Vale do Itajaí 
– FEDAVI para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina. 503 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Requerimento nº 367, de 2003, que requer  a votação em separado do art. 
18 do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003. 102 

 
Requerimento nº 368, de 2003, que requer a votação em separado do art. 22 

do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003 103 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para 

que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar 
empréstimos ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 
dá outras providências. 049 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 

Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 086 
 
JOSÉ JORGE 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 094 

 
Defenda o fortalecimento da ligação entre as agências e o Congresso 

Nacional. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 233 
 
Parabeniza a Senadora Íris Araújo por trazer importantes informações que 

mostram a elitização do ensino superior no país. Aparte a Senadora Íris Araújo. 235 
 
Panorama do setor elétrico brasileiro, destacadamente da situação do 

nordeste. 245 
 
Parecer nº 535 de 2003, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre 

a Mensagem nº 93, de 2003 (nº 163/2003, na origem), submete à apreciação do Senado 
Federal o nome do Senhor Luiz Alfredo Salomão para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional do Petróleo – ANP. 425 
 
JOSÉ MARANHÃO 
 

Parecer nº 554, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 626, de 2002, (nº 1.680/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Abaeté,  
Estado de Minas Gerais. 483 
 
JOSÉ SARNEY 
 

Requerimento nº 379, de 2003, que querer convocação de uma sessão 
especial do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 12 de junho de 2003, destinada a 
dar início às comemorações pelos 180 anos de criação do Poder Legislativo no Brasil. 562 
 



 12 

JUVÊNCIO DA FONSECA 
 

Parecer nº 564, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 703, de 2002, (nº 1.855/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Inocêncience de Comunicação e 
Marketing a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Inocência, 
Estado do Mato Grosso do Sul. 521 

 
Parecer nº 568 de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 737, de 2002, (nº 1.969/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos e Colaboradores Cor 
Corguinhenses a executar serviço de radiodifusão  comunitária na cidade de 
Corguinho, Estado do Mato Grosso do Sul. 536 

 
Parecer nº 571, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 763, de 2002, (nº 2.091/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Rio-pardense de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Ribas do Rio Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul. 549 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 

Parecer nº 569, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 745, de 2002, (nº 2.024/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Educativa e Comunitária Serrana de Cunha e 
a executar serviço de radiodifusão  comunitária na cidade de Cunha, Estado de São 
Paulo. 540 

 
Parecer nº 573, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 1, de 2003, (nº 2.421/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão a Rede Floresta Viva Comunicação Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão de sons imagens na cidade de Manaus, Estado do 
Amazonas. 553 
 
LEONEL PAVAN 
 

Repúdio às criticas do vice-líder do governo, Senador Hélio Costa, ao 
governo Fernando Henrique Cardoso, feitas no dia anterior. Precariedade das 
rodovias no Estado de Santa Catarina, em particular a BR 282 e a BR 270. 017  

 
Preocupação do Governador de Santa Catarina Sr. Luiz Henrique da 

Silveira, com o esvaziamento do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador 
(Planfor). 226 

 
Parecer nº 536, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 627, de 2002, (nº 1.699/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rede Fronteira de Comunicação Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Blumenau, 
Estado de Santa Catarina. 427 

 
Parecer nº 555, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 636, de 2002, (nº 1.725/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão da Fundação Marconi para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Urussanga, Estado de Santa 
Catarina. 485 

 
LÚCIA VÂNIA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2003 que institui normas para a 
concessão de alvará de funcionamento a instituição de assistência ao idoso e dá outras 
providências. 038 
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Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para 
que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar 
empréstimos ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 
dá outras providências. 051 

 
Parecer nº 499, de 2003, da Plenário, sobre o Projeto de Lei de Conversão 

nº 12, de 2003, relativo à Medida Provisória nº 108, de 27 de fevereiro de 2003, que 
cria o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – Cartão Alimentação. 282 

 
Parecer nº 543, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 496, de 2002, (nº 1.380/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a União das Associações Comunitárias e de Moradores de 
Carazinho – UACC a  executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.   445 

 
Parecer nº 549, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 593, de 2002, (nº 1.585/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a ACE – Associação Cultural Encruzilhadense a  executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 466 
 
LUIZ OTAVIO 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para 
que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar 
empréstimos ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 
dá outras providências. 049 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 
Provisória nº 112, de 2003). 299 

 
Parecer nº 533 de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 

Mensagem nº 91, de 2003 (nº 159/2003, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Djalma 
Bezerra Mello para exercer o cargo de Diretor da Agência de Desenvolvimento da 
Amazônia – ADA. 422 

 
Parecer nº 544, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 509, de 2002, (nº 1.438/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão a RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Oriximiná,  Estado do Pará. 450 

 
Parecer nº 547, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 587, de 2002, (nº 1.225/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural dos Amigos de Oeiras do Pará a  
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Oeiras do Pará, Estado do 
Pará.   458 

 
Parecer nº 576, de 2003, sobre o Projeto de Resolução nº 27, de 

2000, de autoria do Senador Osmar Dias e outros Senhores Senadores, que 
estabelece alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais 
com farinha de trigo; e sobre o Projeto de Resolução nº 42, de 2001, de 
autoria do Senador Osmar Dias e outros Senhores Senadores, que revoga a 
Resolução nº 95, de 1996, do Senado Federal, que fixa alíquota para 
cobrança de ICMS. (Tramitando em conjunto, nos termos do Requerimento 
nº 527, de 2001). 688 
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MÃO SANTA 
 

Posse do piauiense Francisco Guedes na presidência da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba. 029 

 
Cumprimenta o Senador Leonel Pavan pela preocupação e pelo apoio ao 

governador do seu estado. Demonstra a importância dos recursos do FAT. Aparte ao 
Senador Leonel Pavan. 229, 

 
Parecer nº 541, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 480, de 2002, (nº 1.379/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Cultural Dinâmica 
a  executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Engenheiro Coelho, 
Estado de São Paulo. 438 

 
Parecer nº 548, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 591, de 2002, (nº 1.368/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação da Rádio Comunitária Bom Conselho a  
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São João da Fronteira, 
Estado do Piauí. 462 

 
Parabeniza o Senador Papaléo Paes pelo discurso e acredita que muito do 

desenvolvimento da Amazônia se deve ao Bando da Amazônia. Aparte ao Senador 
Papaléo Paes. 707 

 
Chama a atenção para a necessidade de se dividir o país em mais estados. 

Aparte a Senadora Serys Slhessarenko. 712 
 
Homenagem ao Dia Nacional da Indústria, transcorrido ontem. Defesa da 

redução das taxas de juros no país. 712 
 
Parabeniza o Senador Mozarildo Cavalcanti pelo discurso e argumenta em 

favor da Universidade Federal, em especial no nordeste. Aparte ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 730 
 
MARCO MACIEL 
 

Parecer nº 562, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 675, de 2002, (nº 1.788/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza  a Associação de Moradores da Comunidade São Pedro - 
AMOPE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmares, 
Estado de Pernambuco. 511 

 
Parecer nº 563, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 694, de 2002, (nº 1.825/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Rancho Verde Vida – RVV a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de  Salgueiro, Estado de Pernambuco. 516 

 
Parecer nº 567, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 717, de 2002, (nº 1.877/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitária Rádio Lajedo FM a 
executar serviço de radiodifusão  comunitária na cidade de Lajedo, Estado de 
Pernambuco. 532 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Elogia e apóia o discurso do Senador Gilberto Mestrinho. Aparte ao 
Senador Gilberto Mestrinho. 027 

 
Requerimento nº 380, de 2003 que solicita informação ao Sr. Ministro de 

Estado da Justiça sobre a situação atual das terras indígenas no Estado de Roraima. 563 
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Apelo aos ministros da Defesa e da Justiça para que aumentem os efetivos 
das Forças Armadas e da Polícia Federal na região Amazônica. 567 

 
Parabeniza o Senador Papaléo Paes pelo discurso e argumenta a favor da 

eliminação de diferenças intra-regionais amazônicas, pois que as atitudes do BASA 
tem favorecido alguns estados em detrimento de outros. Aparte ao Senador Papaléo 
Paes. 705 

 
Apoio às pesquisas sobre transgênicos. Aparte ao Senador Osmar Dias. 715 
 
Fala da importância da BR-163 para a produção, para a integridade 

territorial e para a soberania do País. Aparte ao Senador Duciomar Costa. 722 
 
Defesa da aprovação amanhã, da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, 

de 2002, de iniciativa de S.Exa., que destina o percentual de 0,5% da arrecadação dos 
impostos sobre renda e sobre produtos industrializados para aplicação pelas 
instituições federais de ensino superior da Amazônia Legal. 729 
 
NEY SUASSUNA 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 097 
 

Necessidade de reavaliação do papel das agências reguladoras. 230 
 

Requerimento nº 378, de 2003 que solicita informações a Sra. Ministra de 
Estado do Meio Ambiente sobre a situação atual das áreas de conservação ambiental 
no Estado de Roraima. 562 
 
OSMAR DIAS 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para 
que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar 
empréstimos ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 
dá outras providências. 048 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a 
Legislação Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de 
Receita Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do 
Seguro Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 
2003. 092 
 

Decisão do Ministério de Ciência e Tecnologia de tomar a Comissão de 
Biossegurança um órgão consultivo. Defesa de uma legislação clara para os alimentos 
transgênicos.   714 

 
 
PAPALÉO PAES 
 

Expõe a necessidade de desenvolver a área da Amazônia e argumenta que 
os discursos puramente conservacionistas apenas servem para angariar votos e 
agradar a comunidade internacional. Aparte ao Senador Gilberto Mestrinho. 027 

 
Preocupação de S.Exa. com o término da concessão de exploração de 

manganês pela Icomi e a conseqüente devolução do patrimônio da empresa ao Estado 
do Amapá sem a recuperação ambiental da área. 130 

 
Parecer nº 493, de 2003 (nº 133/2003, na origem), favorável à Mensagem nº 

84, de 2003, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor José 
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Leôncio de Andrade Feitosa para exercer o cargo de Diretor da Agencia Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS. 136 

 
Requerimento nº 375, de 2003, que requer seja manifestamos voto de 

aplauso ao Policial, por intermédio dos Comandantes e Diretores-Gerais de cada 
unidade da Federação, em virtude do transcurso da data de 21 de abril, Dia das 
Polícias Civis e Militares, e Dia de Tiradentes, seu Patrono. 307 

 
Parecer nº 545, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 576, de 2002, (nº 1.814/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jardinópolis Comunicações S/C Ltda.  
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Jardinópolis,  Estado de São Paulo. 452 

 
Defesa da atuação do banco da Amazônia – BASA – como agência de 

fomento direcionada aos Estados menores da região amazônica. 705 
 
Parabeniza o Senador Mozarildo Cavalcanti pelo discurso e enfatiza a 

importância de tal Emenda Constitucional, destacando a necessidade das 
Universidades Federais, em especial na Região Norte e Nordeste. Aparte ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 731 
 
PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 110 
 
PAULO OCTÁVIO 
 

Requerimento nº 364, de 2003, que requer destaque para a votação em 
separado da expressão “em até cento e oitenta prestações mensais e sucessivas”, do 
art. 1º, do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003. 102 

 
Requerimento nº 369, de 2003, que requer destaque para a votação em 

separado do art. 22, do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003. 103 
 
Requerimento nº 370, de 2003, que requer  destaque para a votação em 

separado da Emenda nº 57, apresentada à Medida Provisória nº 107, de 2003. 103 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a 

Legislação Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de 
Receita Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do 
Seguro Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 
2003. 103 

 
Parecer nº 546, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 580, de 2002, (nº 1.844/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural do Sistema de 
Radiodifusão “Cidade das Árvores” para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Araras,  Estado de São Paulo. 454 
 
PAULO PAIM 
 

Parecer nº 486, de 2003, que dá redação final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003 (Medida Provisória nº 94, de 2002). 054 

 
Parecer nº 490, de 2003, que dá redação final às Emendas do Senado ao 

Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003 (Medida Provisória nº 107, de 2003). 102 
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Realização da terceira reunião da Rede Legislativa das Américas, no 
período de 24 a 26 de maio próximo, em Gramado/RS. Dificuldades das prefeituras 
diante do contingenciamento do Orçamento da União com restos a pagar. 127 
 
PEDRO SIMON 
 

Parecer nº 502, de 2003, sobre Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2003 
(proveniente de Medida Provisória nº 110, de 2003), que cria a Carreira de Agente 
Penitenciário Federal no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça e dá outras 
providências. 291 

 
Parecer nº 538, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 8 de 2003 (nº 1.574/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e Governo da República Oriental do Uruguai para a Construção 
de uma Segunda Ponte sobre o Rio Jaguarão, nas proximidades das cidades de 
Jaguarão e Rio Branco, e recuperação da atual Ponte Barão de Mauá, celebrado em 
21 de novembro de 2000. 431 

 
Recondução, por aclamação, do prefeito do Município de Marina 

Pimentel/RS, Paulo Ziulkosky, à presidência da Confederação Nacional de 
Municípios. 576 
 
RAMEZ TEBET 
 

Destaca que as privatizações não lograram êxito e que as agencias 
reguladoras ainda não mostraram seu papel, de forma que o consumidor tem arcado 
com as conseqüências de todos esses problemas. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 232 
 
REGINALDO DUARTE 
 

Parecer nº 574, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 65, de 2003, (nº 1.983/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Palmaciana da Comunidade Sede – ASPACS a 
executar serviço de radiodifusão  comunitária na cidade de Palmácia, Estado do 
Ceará. 555 
 
RENAN CALHEIROS 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2003, que reabre prazo para 
que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União, possam contratar 
empréstimos ou financiamento, dá redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 
dá outras providências. 048 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 091 

 
Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2003 que proíbe a comercialização de 

armas de fogo e munições em todo território nacional, e dá outras providências. 267 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). 298 
 
ROBERTO SATURNINO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 199, de 2003, que dispõe sobre a destinação a 
ser dada aos valores relativos às cotas de fundos de investimentos em títulos e valores 
mobiliários representativas de fundos fiscais criados pelo Decreto-Lei nº 157, de 10 de 
fevereiro de 1967, não resgatadas por seus respectivos titulares. 036 
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Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 088 

 
Registro do centenário de nascimento do Sr. Sílvio Viana Freire, que há 

sessenta anos trabalha no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. 222 
 
Apoio à iniciativa do Senador Hélio Costa no sentido da realização de 

audiência pública na CAE para esclarecimentos sobre a operação do BNDES com o 
grupo AES. 225 

 
Cumprimenta o Senador Rodolpho Tourinho pelo discurso e por solicitar o 

registro nos Anais da Casa do importante artigo do professor Roberto Nicolsky, por 
tocar em pontos essenciais acerca de investimento em tecnologia. Aparte ao Senador 
Rodolpho Tourinho. 727 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Requerimento nº 365, de 2003, que requer Destaque para a votação em 
separado do art. 9º do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que “ altera a 
legislação  tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da 
Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o Instituto Nacional do 
Seguro Social e dá outras providências”, proveniente da Medida Provisória nº 107, de 
2003. 102 

 
Parecer nº 500, de 2003 sobre Medida Provisória nº 109, de 2003 que 

autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções econômicas para a cobertura de 
déficit de manutenção da Companhia de navegação do São Francisco – FRANAVE. 287 

 
Avaliação das negociações sobre a adesão do Brasil à Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA). Importância do aumento da participação brasileira 
no mercado externo, ressaltando a necessidade do aprimoramento da capacidade de 
negociação do País para a conquista de espaços no mercado internacional. 238 

 
Comentários ao artigo do Professor Roberto Nicolsky, publicado no Jornal 

Folha de São Paulo, intitulado “A reforma para crescer”, no qual destaca a 
necessidade de o Brasil crescer anualmente mais que a média mundial. 726 

 
 

ROMERO JUCÁ 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). 297 
Comentários sobre matéria publicada pela Revista Argumento, edição de 

número 11, que tratou do tema: “As dificuldades para o controle social das agências 
de crédito à exportação: o caso Brasil”. 317 

 
Importância da negociação do governo com as distribuidoras visando a 

redução do preço do gás de cozinha. 579 
 
Atividades da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais – 

ALANAC. 585 
 
Aplausos à vitória, no âmbito internacional, na luta contra o fumo com a 

aprovação, em Genebra, do primeiro tratado para redução do consumo do tabaco. 713 
 
Solidariza-se com o Senador Mozarildo Cavalcanti pela importância de se 

investir no ensino superior das regiões Norte e Nordeste. Aparte ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 732 

 
Comentários sobre a publicação Retrospectiva 2002, da Associação 

Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (ANDIMA). 732 
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ROMEU TUMA 
 

Requerimento nº 374, de 2003, que requer homenagens pelo falecimento do 
Dr. Giovanni Bellotti. 305 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 103, de 2003). 279 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2003 (Proveniente da Medida 

Provisória nº 112, de 2003). 296 
 
ROSEANA SARNEY 
 

 
 
SÉRGIO CABRAL 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 093 
 
Parecer nº 518, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 623, de 2002, (nº 1.711/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão da Rádio Cultura Fluminense Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Campos, Estado do Rio de 
Janeiro. 380 
 
SÉRGIO GUERRA 
 

 
 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2003, que altera a Legislação 
Tributária, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Receita 
Federal, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências proveniente da Medida Provisória Nº 107, de 2003. 095 
 

Apelo à inclusão do município de Nonoai/RS e das demais cidades do norte 
do Estado do Rio Grande do Sul, que apresentam reduzido índice de Desenvolvimento 
Local Integrado e Sustentável – DLIS, a cargo das administrações Federal, Estadual e 
Municipal, mediante a interveniência da Comunidade Ativa e Solidária. 585 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Anúncio da apresentação da proposta de emenda à Constituição que altera 
o sistema de escolha de magistrados e composição dos tribunais. 540 

 
Histórico da ocupação da Amazônia, analisando trecho do livro da 

jornalista inglesa Binka Lê Breton, intitulada: “Vidas Roubadas! – a escravidão 
moderna na Amazônia brasileira”. 708 

 
Fala da importância da BR-163 para a produção, para a integridade 

territorial e para a soberania do País. Aparte ao Senador Duciomar Costa. 722 
 
TASSO JEREISSATI 
 

Parecer nº 485, de 2003. De Plenário, sobre o Projeto de Lei de Conversão 
nº 9, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 94, de 26 de dezembro de 2002, que 
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reabre o prazo para que os Municípios  que refinanciaram suas dívidas junto á União 
possam contratar empréstimos ou financiamentos e dá nova redação ao art. 2º da Lei 
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. 045 
 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 

Comemoração, hoje, do Dia da Radiodifusão Comunitária. 133 
 
Parecer nº 566, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 711, de 2002, (nº 1.869/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Renascer para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Louveira, Estado de são 
Paulo. 529 
 
TIÃO VIANA 
 

Requerimento nº 362, de 2003, que solicita à Ministra de Estado do Meio 
Ambiente as informações que menciona. À Mesa para decisão. 042 

 
Parecer nº 504, de 2003, sobre Projeto de Lei de Conversão nº 15 (Medida 

Provisória nº 112, de 2003). 295 
 
Requerimento nº 377, de 2003, que requer urgência para o PLC nº 2 de 

2003, “que dispõe sobre a alienação, por doação de uma Corveta da Marinha do 
Brasil”. 308 

 
Apóia a sugestão do Senador Antonio Carlos Magalhães. 242 
 
Parecer nº 551, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 599, de 2002, (nº 1.239/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Fundação Verdes Florestas para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Cruzeiro 
do Estado do Acre. 474 

 
Parecer nº 560, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 663, de 2002, (nº 1.774/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio da 
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour a executar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Sena Madureira, Estado do 
Acre. 505 

 
VALMIR AMARAL 
 

Defesa de políticas públicas que estimulem a cultura da doação de órgãos 
no país. 130 

 
Realização da Festa Nacional do Milho (FENAMILHO), de 23 de maio de 

1º de junho próximo, em Patos de Minas/MG. Campanha de incentivo ao consumo do 
milho. 319 

 
Parecer nº 520, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 634, de 2002, (nº 1.718/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Guarujá Paulista S/A para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Guarujá, Estado de São 
Paulo  . 384 

 
Parecer nº 528, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 766, de 2002, (nº 2.165/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade de 
Comunicação Azaléia Ltda para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais. 409 
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