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VOL.27 Nº 25 
ÍNDICE TEMÁTICO 

 
ACRE 

 
Relata as comemorações dos 101 anos da Revolução Acreana. Senador 

Geraldo Mesquita Júnior. 411 
 

AGRESSÃO 
 
Manifesta sua reprovação a qualquer agressão às instituições do País. Senador 

Almeida Lima. 612 
 

AGRICULTURA 
 
Demonstra sua preocupação com a possibilidade de estiagem prolongada no 

Estado de Santa Catarina, que, posteriormente, irá atrapalhar o início do plantio das 
culturas de verão e até mesmo interferir no desempenho da próxima safra. Senador Leonel 
Pavan. 679 

 
ÁGUA 

 
Demonstra seu otimismo com as notícias veiculadas pela imprensa sobre a 

transposição das águas do Rio São Francisco. Senador Garibaldi Alves Filho. 340 
 

ARTIGO DE IMPRENSA 
 
Demonstra sua irritação sobre um artigo publicado no Jornal da Paraíba, 

assinado pelo Deputado Federal Inaldo Leitão, com o título: “Para que serve o Senado?” 
Senador Ney Suassuna. 424 

 
Comenta o artigo intitulado “O cabo-de-guerra”, de autoria do professor 

Gaudêncio Torquato, publicado no Jornal do Brasil no dia 04 de agosto do corrente. 
Senador Sérgio Guerra. 437 

 
Solicita a inserção, nos Anais do Senado, do editorial de hoje do jornal O Estado 

de S. Paulo, que analisa os desmandos do Ministro Miguel Rossetto, intitulado “SP recoloca 
a Lei no campo”. Senador Teotônio Vilela Filho. 438 

 
Solicita que sejam inseridas, nos Anais do Senado, as matérias intituladas “Lula 

apagou a Terceira Via, diz jornal” e “Amorim tenta explicar crítica de Lula aos EUA”, 
publicadas no jornal O Globo, edição de 16 de julho do corrente. Senador Leonel Pavan. 439 

 
Comenta o artigo “Populismo, incoerência e estelionato”, que versa sobre a 

forma de Governo, de autoria do jornalista Newton Rodrigues, publicado no Jornal do Brasil, 
edição de 18 de julho do corrente. Senador Reginaldo Duarte. 441 

 
Comenta as matérias intituladas “Tapa em todas as direções”, publicada no 

jornal Correio Braziliense, e “MST diz que fará Reforma Agrária ‘no tapa’”, publicada no 
jornal Folha de S.Paulo, ambas edições de 06 de agosto do corrente. Senador Eduardo 
Azeredo. 669 

 
Comenta a matéria intitulada “Tumulto e pancadaria dentro e fora da Câmara”, 

publicada no jornal O Globo de 06 de agosto do corrente. Senador Antero Paes de Barros. 676 
 
Faz algumas considerações sobre a matéria intitulada “Brant: Foi o primeiro teste 

e o governo falhou”, publicada no jornal O Globo, de 18 de julho do corrente, e que trata do 
processo de discussão da Reforma da Previdência. Senador Leonel Pavan. 679 

 
Analisa o artigo intitulado “O trabalhador perdeu”, publicado na revista Época, 

edição de 28 de julho do corrente, que versa sobre o fraco desempenho dos papéis da 
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Petrobrás, prejudicando os trabalhadores que usaram parte do FGTS para comprar ações 
da empresa. Senador Reginaldo Duarte. 681 

 
Comenta a matéria “Redução do IPI poderá não chegar aos consumidores”, 

publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 06 de agosto do corrente. Senador Arthur 
Virgílio. 799 

 
Congratulações às organizações Globo pela publicação de sua autoria sob título 

“Informar. Entreter. Educar. Mobilizar – Responsabilidade Social nas Organizações GLobo”. 
Senador Romero Jucá. 805 

 
Comenta a matéria publicada no Jornal do Brasil, de 22 de julho do corrente, sob 

título “Governo já admite fim do subteto dos juízes”, que trata das constantes mudanças na 
Reforma da Previdência. Senador Sérgio Guerra. 808 

 
Solicita a transcrição nos Anais do Senado Federal do artigo publicado na revista 

Isto É, de 30 de julho do corrente, sob título “Guardião do Saber”, que trata de entrevista 
com o físico Ennio Candotti e a visão do PT de desconsiderar a contribuição da ciência e 
tecnologia. Senador Eduardo Azeredo. 811 

 
Solicita inserção nos Anais do Senado Federal de artigo publicado no jornal O 

Globo, de 06 de agosto do corrente ano, de autoria do jornalista Merval Pereira, intitulado 
“Um peso a menos”, que aborda as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo Governo Lula 
para viabilizar a Reforma da Previdência. Senador Reginaldo Duarte. 813 

 
Comenta as matérias publicadas nos jornais Folha de S.Paulo e O Estado de 

S.Paulo, de 18 de julho do corrente, respectivamente, sob títulos “Ataque e defesa”, 
“Mudanças chegam ao limite do suportável, diz Palocci” e “Corte atingirá viúvas dos atuais 
aposentados”. Senador Leonel Pavan. 814 

 
COMPLEMENTAÇÃO 

 
Indaga a matéria apresentada pelo Senador Luiz Otávio, em relação a Vale do 

Rio Doce deslocar investimentos para uma área distante. Aparte ao Senador Luiz Otávio. 
Senador Ney Suassuna. 388 

 
CONGRESSO NACIONAL 

 
Discussão da Proposta de Emenda à Constituição, nº 21, de 2003, que altera a 

redação dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição Federal, dispondo sobre a competência do 
Congresso Nacional para apreciar os atos de outorga e renovação de concessão e 
permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Senador Hélio Costa. 401 

 
COOPERATIVISMO 

 
Defende o cooperativismo de crédito. Senadora Serys Slhessarenko. 791 
 

CPI 
 
Indaga à Mesa sobre o episódio do impedimento da participação de Senadores 

em sessão secreta da CPI do Banestado. Senador Tião Viana. 416 
 
Esclarece, na qualidade de Presidente da CPI do Banestado, dos fatos narrados 

pelo Senador Tião Viana. Senador Antero Paes de Barros. 417 
 

CUMPRIMENTO 
 
Cumprimenta o Senador Paulo Paim pelo excelente trabalho que desenvolve na 

luta para melhorar o nível social do Brasil. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Leonel 
Pavan. 329 
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Solidariza-se com o Senador Garibaldi Alves Filho, afirmando que a transposição 
do Rio São Francisco é o sonho dos nordestinos. Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho. 
Senador Antonio Carlos Valadares. 341 

 
Parabeniza o Senador Garibaldi Alves Filho pois é com grande sabedoria que 

este apresenta a matéria ao Senado Federal. (pelo discurso pronunciado) Aparte ao 
Senador Garibaldi Alves Filho. Senador Edison Lobão. 342 

 
Cumprimenta a Senadora Serys Slhessarenko pela sua contínua preocupação 

para com as estradas brasileiras. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador Eduardo 
Suplicy. 347 

 
Solidariza-se com o Senador Demóstenes Torres pela forma objetiva como 

apresenta as deficiências na operação do Governo Lula. Aparte ao Senador Demóstenes 
Torres. Senador José Jorge. 383 

 
Manifesta sua solidarização ao ocorrido com a Senadora Heloísa Helena. 

Senador Tião Viana. 394 
 
Felicita o Senador Renan Calheiros pelo seu pronunciamento. Aparte ao 

Senador Renan Calheiros. Senador Pedro Simon. 410 
 
Saúda o Senador Maguito Vilela pelo seu retorno ao Senado Federal. Aparte ao 

Senador Maguito Vilela. Senador Demóstenes Torres. 414 
 
Entusiasma-se pela volta do Senador Maguito Vilela. Aparte ao Senador Maguito 

Vilela. Senador Tião Viana. 414 
 
Felicita a volta do Senador Maguito Vilela. Aparte ao Senador Maguito Vilela. 

Senador Ney Suassuna. 415 
 
Demonstra sua alegria em participar da volta, ao Senado Federal, do Senador 

Maguito Vilela. Aparte ao Senador Maguito Vilela. Senador Aloizio Mercadante. 415 
 
Deseja boas vindas ao Senador Maguito Vilela, pelo seu retorno ao Senado 

Federal. Aparte ao Senador Maguito Vilela. Senador Efraim Morais. 415 
 
Demonstra sua imensa satisfação em presenciar o retorno do Senador Maguito 

Vilela à Casa. Aparte ao Senador Maguito Vilela. Senador Mão Santa. 416 
 
Afirma, assim como o Senador Ney Suassuna, sua indignação pelo explicitado 

no artigo do Jornal da Paraíba. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Mão Santa. 426 
 
Congratula o Senador Antonio Carlos Valadares pelo seu pronunciamento que 

enriquece e demonstra sua preocupação com os impostos. Aparte ao Senador Antonio 
Carlos Valadares. Senador Mão Santa. 600 

 
Cumprimenta o Senador Antonio Carlos Valadares por mais um inteligente 

pronunciamento. Aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares. Senador Roberto Saturnino. 601 
 
Cumprimenta o Senador Efraim Morais pelo seu discurso e afirma a 

intranqüilidade vivida no País com relação aos idosos. Aparte ao Senador Efraim Morais. 
Senador Leonel Pavan. 653 

 
Demonstra sua felicidade pela convivência do Senador Hélio Costa com o 

jornalista Roberto Marinho. Aparte ao Senador Hélio Costa. Senador Paulo Octávio. 718 
 
Parabeniza o Senador Magno Malta pelo importante pronunciamento. Aparte ao 

Senador Magno Malta. Senador Maguito Vilela. 781 
 
Solidariza-se com o Senador Magno Malta pelo tema abordado. Aparte ao 

Senador Magno Malta. Senador Efraim Morais. 782 
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Parabeniza o discurso do Senador Paulo Paim. Aparte ao Senador Paulo Paim. 
Senador Ney Suassuna. 785 

 
Parabeniza o Senador Paulo Paim pela sua posição firme assumida na vida 

pública e demonstra sua posição quanto à taxação dos inativos. Aparte ao Senador Paulo 
Paim. Senador Efraim Morais. 786 

 
Cumprimenta a Senadora Serys Slhessarenko pelo seu brilhante discurso. 

Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador Leonel Pavan. 793 
 

CURITIBA 
 
Presta homenagem à cidade de Curitiba – PR, escolhida como a “Capital 

Americana da Cultura 2003.” Senador Flávio Arns. 071 
 

DESEMPREGO 
 
Fala da necessidade de um crescimento econômico, com vistas a diminuir a 

crise de desemprego no Brasil. Senador Mozarildo Cavalcanti. 803 
 
Interpreta o artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, de 22 de julho do 

corrente, que critica declarações do Ministro do Trabalho, Sr. Jaques Wagner, sobre o 
desemprego no País. Senador Antero Paes de Barros. 810 

 
DOCUMENTAÇÃO 

 
Reclama o envio de documentação incompleta por parte da Caixa Econômica 

Federal em resposta a requerimento de S. Exª. Senador Demóstenes Torres. 397 
 

EDUCAÇÃO 
 
Comunica a inauguração do Centro Educacional Unificado (CEU), localizado no 

bairro de Guaianases, na cidade de São Paulo. Senador Eduardo Suplicy. 343 
 
Expõe a necessidade de investimentos maciços em educação para melhorar a 

qualidade de vida do povo brasileiro. Senador Romero Jucá. 666 
 
Discussão, em conjunto, do Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2002, que 

institui o ano de 2002 como “Ano do Educador” e dá outras providências, e da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 34, de 1999, que altera dispositivos dos artigos 165, 166, 167 da 
Constituição Federal. Senadora Ideli Salvatti. 755 

 
ENERGIA ELÉTRICA 

 
Defende a interligação elétrica Brasil – Bolívia via Guajará – Mirim, em Rondônia. 

Senador Valdir Raupp. 356 
 
Relata sua participação na II Conferência Interparlamentar de Energia e da XV 

Reunião da Comissão de Energia e Minas do Parlamento Latino-Americano, no México, e 
comenta a crise de energia elétrica no Brasil. Senador Efraim Morais. 418 

 
Elogia o Senador Efraim Morais por conhecer toda a problemática energética do 

Brasil e faz observações a respeito do tema apresentado. Aparte ao Senador Efraim Morais. 
Senador Mão Santa. 418 

 
Recorre ao Ministério de Minas e Energia, a Eletrobrás, a Aneel e as 

concessionárias distribuidoras pela intensificação de esforços para que a energia elétrica 
possa chegar a todos os recantos do Brasil. Senador Valmir Amaral. 667 

 
Salienta a necessidade da construção do gasoduto Coari – Porto Velho, a fim de 

viabilizar o desenvolvimento sustentável da região amazônica e enfrentar os interesses 
estrangeiros. Senador Amir Lando. 682 
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Destaca matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, na sua edição de 22 de 
julho do corrente ano, sob título “Eletrônicos vivem apagão fase 2”. Senador Teotônio Vilela 
Filho. 812 

 
EXPLICAÇÃO PESSOAL 

 
Explica o incidente envolvendo S. Exª. no dia 1º de agosto de 2003, no Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), em Brasília. Senadora Heloísa Helena. 390 
 

FOME ZERO 
 
Anuncia a chegada do Programa “Fome Zero” ao Estado de Rondônia. Senadora 

Fátima Cleide. 436 
 

FORÇAS ARMADAS 
 
Comenta a elaboração do opúsculo intitulado “A Profissão Militar”, de iniciativa 

das Forças Armadas brasileiras. Senador Romero Jucá. 355 
 
Critica o contigenciamento dos recursos destinados às forças armadas. Senador 

Demóstenes Torres. 603 
 
Faz algumas explicações referentes ao pronunciamento do Senador 

Demóstenes Torres. Senador Tião Viana. 604 
 

GOVERNO FEDERAL 
 
Comenta a sua volta, depois de cinco meses de licença, ao Senado e faz uma 

análise a respeito do Governo do Presidente Lula. Senador Maguito Vilela. 412 
 
Explana o adiantamento da viagem do Presidente Lula ao continente africano. 

Senador Paulo Paim. 327 
 
Faz comentários a respeito do Programa “Fome Zero” e sobre o 

descontentamento do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com as críticas do PSDB ao seu 
governo. Senador Leonel Pavan. 331 

 
Demonstra seu apoio às alegações do Ministro José Dirceu de negociar 

mudanças no acordo com o FMI, visando permitir investimentos no País. Senador Romero 
Jucá. 334 

 
Alerta ao Governo Federal para que exerça a autoridade necessária no 

cumprimento dos princípios constitucionais, tendo em vista constantes manifestações 
populares, que têm infligido o estado de direito. Senador Eduardo Siqueira Campos. 335 

 
Faz algumas críticas a falta de ação do Governo Lula. Senador Demóstenes 

Torres. 381 
 
Afirma que seu Partido, PSDB, tem capacidade moral para estabelecer pontos 

de crítica do Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Senador Arthur Virgílio. 608 
 

HOMENAGEM 
 
Presta homenagem pelo transcurso do aniversário do Governador Joaquim 

Roriz, ressaltando sua trajetória política e suas realizações à frente do Governo do Distrito 
Federal. Senador Paulo Octávio. 338 

 
Comenta a comemoração, no dia 6 de agosto do corrente ano, dos cem anos da 

Revolução Acreana; no dia 7, os vinte anos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado do Acre e, no dia 28, vinte anos da Fundação da Central Única dos 
Trabalhadores. Senador Sibá Machado. 353 
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Registra a comemoração, no dia 05 de agosto, do Dia Nacional da Saúde, e, 
também, o dia do nascimento de Osvaldo Cruz. Senador Augusto Botelho. 424 

 
Descreve a ilustre carreira do médico e sanitarista Oswaldo Cruz. Senador 

Augusto Botelho. 443 
 
Homenageia o povo acreano e à sua história de luta pela liberdade e 

autodeterminação. Senadora Fátima Cleide. 675 
 
Faz comentários sobre a vida do jornalista Roberto Marinho. Senador Hélio 

Costa. 715 
 
Presta homenagem de pesar ao jornalista Roberto Marinho. Senador Renan 

Calheiros. 720 
 
Faz homenagem póstuma ao empresário e jornalista Roberto Irineu Marinho. 

Senador Paulo Octávio. 720 
 
Homenageia o Presidente das Organizações Globo, Dr. Roberto Marinho, pelo 

seu falecimento. Senador Sérgio Guerra. 723 
 
Manifesta pesar pelo falecimento do empresário e jornalista Roberto Marinho. 

Senador Magno Malta. 780 
 
Parabeniza a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que 

amanhã completará 26 anos de fundação. Senadora Ana Júlia Carepa. 818 
 
Presta homenagem de pesar pelo falecimento do Jornalista Roberto Marinho. 

Senadora Lúcia Vânia. 819 
 

JOÃO PESSOA 
 
Demonstra sua felicidade pela comemoração dos 418 anos de fundação da 

cidade de João Pessoa – PB. Senador José Maranhão. 384 
 
Presta homenagem pelo transcurso dos 418 anos de emancipação da cidade de 

João Pessoa – PB. Senador Efraim Morais. 418 
 

JORNALISMO 
 
Registra o desagravo ao jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto, em razão do 

constrangimento que lhe foi imposto pelo site Observatório da Imprensa, que chegou a 
atribuir-lhe autoria de uma matéria que foi criminosamente enviada à publicação em seu 
nome. Senadora Ana Júlia Carepa. 668 

 
LICITAÇÃO 

 
Critica o edital de licitação destinado à renovação do enxoval do Palácio da 

Alvorada. Senador Arthur Virgílio. 664 
 

MANIFESTAÇÃO 
 
Faz algumas ponderações sobre o incidente que envolveu a Senadora Heloísa 

Helena e grevistas do INSS com a Polícia Federal. Senador Paulo Paim. 330 
 

MEDICAMENTOS 
 
Relata sua preocupação com a atual situação da publicidade de medicamentos 

veiculada nos diversos meios de comunicação. Senador Papaléo Paes. 665 
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MEDIDA PROVISÓRIA 
 
Medida Provisória nº 120, de 2003, que altera o art. 16 da Medida Provisória nº 

2.181-45, de 24 de agosto de 2001, que dispõe sobre operações financeiras entre o 
Tesouro Nacional e as entidades que menciona, e dá outras providências. 757 

 
MEIO AMBIENTE 

 
Apresenta as reflexões do Sr. Vinod Thomas, diretor do Banco Mundial para o 

Brasil, em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, de 17 de junho do corrente, que 
assevera que aumentar a prioridade para a proteção ambiental, além de beneficiar o meio 
ambiente, é também uma maneira efetiva de promover o progresso social. Senador 
Papaléo Paes. 807 

 
MENSAGENS 

 
Mensagem nº 154, de 2003 (nº 355/2003, na origem), aos Srs. Membros do 

Senado Federal, conforme o disposto no art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o 
disposto no art. 56 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto 
nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art. 57 do Anexo 1 ao Decreto nº 3.959, de 10 de 
outubro de 2001, submete à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor Marco César Meira Naslausky, Ministro da Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dinamarca. 075 

 
Mensagem nº 155, de 2003 (nº 360/2003, na origem), de 31 de julho último, 

restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2003 (nº 1.152/2003, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui o auxílio-reabilitação 
psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações, 
sancionado e transformado na Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003. 365 

 
Mensagem nº 252, de 2003, que nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 

submete à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da Medida Provisória nº 120, 
de 11 de junho de 2003, que “Altera o art. 16 da Medida Provisória nº 2.181-45, de 24 de 
agosto de 2001, que dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as 
entidades que menciona, e dá outras providências”. 758 

 
MOVIMENTO TRABALHISTA 

 
Destaca o artigo “Tirando o corpo fora”, da jornalista Dora Kramer, da coluna do 

Jornal do Brasil, do dia 31 de julho de 2003. Senadora Lúcia Vânia. 357 
 

MUNICÍPIO 
 
Discute a gravidade da crise nos Municípios brasileiros. Senador Heráclito 

Fortes. 380 
 
Manifesta sua profunda preocupação com a crise dos Municípios brasileiros, em 

especial os do Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 389 
 
Defende a participação dos prefeitos municipais na discussão envolvendo a 

reforma tributária e o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Senadora 
Lúcia Vânia. 396 

 
Demonstra sua indignação quanto a diminuição no repasse do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM). Senador Renan Calheiros. 410 
 
Relata a crise financeira instalada nos municípios brasileiros que esta gerando 

protestos e paralisações nas prefeituras. Senadora Ideli Salvatti. 421 
 
Confirma o estado de penúria em que se encontram os municípios. Aparte à 

Senadora Ideli Salvatti. Senador Ney Suassuna. 423 
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Faz um apelo ao Governo Federal por mais atenção aos municípios e pelo 
fortalecimento do Ministério das Cidades. Senador Garibaldi Alves Filho. 655 

 
Critica o prenúncio da greve dos prefeitos em protesto contra a diminuição dos 

repasses do Fundo de Participação dos Municípios e congratula o Governo Federal pelo 
seu compromisso com a inclusão de solicitações no texto da Reforma Tributária. Senadora 
Ideli Salvatti. 723 

 
Manifesta sua profunda preocupação com o futuro dos municípios brasileiros, em 

decorrência da grave crise financeira provocada pela queda dos recursos do FPM 
repassados pelo Governo Federal. Senador Leonel Pavan. 788 

 
Tece comentários sobre a possível greve de prefeitos em virtude da crise 

financeira a qual passa os municípios. Senadora Ideli Salvatti. 791 
 
Faz um alerta do descaso em que o Governo tem tratado os Municípios. Senador 

Efraim Morais. 794 
 
Explana a criação da Frente Parlamentar Pró-Municípios com vistas a encontrar 

soluções para o problema emergencial dos Municípios. Senador Ney Suassuna. 797 
 
Retrata a diminuição da participação dos municípios na arrecadação tributária. 

Senadora Ana Júlia Carepa. 798 
 
Faz um apelo à Senadora Ana Júlia Carepa em vista da crise enfrentada pelos 

Municípios. Aparte à Senadora Ana Júlia Carepa. Senador Efraim Morais. 798 
 

ONU 
 
Fala sobre os resultados divulgados pela ONU acerca do IDH de todos os países 

do mundo e do avanço do Brasil em relação a sua posição no IDH. Senador José Jorge. 460 
 

PARECER 
 
Parecer nº 968, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 27, de 2003 (nº 1.599/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Serrazulense a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Serra Azul, Estado de São Paulo. Senador Demóstenes Torres. 001 

 
Parecer nº 969, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 59, de 2003 (nº 1.967/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Conexão 4 FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo. Senador Demóstenes 
Torres. 006 

 
Parecer nº 970, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 121, de 2003 (nº 2.124/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Luverdense de Radiodifusão Comunitária a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. 
Senador Jonas Pinheiro. 011 

 
Parecer nº 971, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto 

de Lei do Senado nº 370, de 1999, de autoria do Senador Lauro Campos, que revoga 
disposição que restringe o princípio da impenhorabilidade do bem de família, constante do 
art. 82 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991; e sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
145, de 2000, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, que revoga dispositivos das Leis nº 
8.245, de 18 de outubro de 1991, e da Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, que tramitam 
em conjunto (em audiência, nos termos do Requerimento nº 253, de 2003). Senador 
Garibaldi Alves Filho. 015 

 
Parecer nº 972, de 2003, da Comissão, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 31, de 2000, tendo como primeira signatária a Senadora Maria 
do Carmo Alves que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição Federal, para 
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beneficiar, com licença-maternidade, as mulheres que adotarem crianças. Senadora Serys 
Slhessarenko. 017 

 
Parecer nº 973, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 693, de 2002 (nº 1.817/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de Pais e Professores a executar Serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São José, Estado de Santa Catarina. Senador Jorge Bornhausen. 090 

 
Parecer nº 974, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 705, de 2002 (nº 1.859/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Nova Esperança a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cipó, Estado da Bahia. Senador 
Edison Lobão. 095 

 
Parecer nº 975, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 730, de 2002 (nº 1.933/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cultural, Terapêutica e Ambiental de Imperatriz a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 
Senadora Roseana Sarney. 099 

 
Parecer nº 976, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 15, de 2003 (nº 1.998/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Santa Fé de Croatá a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Croatá, Estado do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 102 

 
Parecer nº 977, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 31, de 2003 (nº 1.727/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Sociedade Rádio Palmeira Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Palmeira das Missões, Estado do Rio 
Grande do Sul. Senador Flávio Arns. 107 

 
Parecer nº 978, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 43, de 2003 (nº 1.903/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Dom Zygmund Felinski, para o Desenvolvimento 
Social, Cultural e Artístico a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Guarani das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Flávio Arns. 109 

 
Parecer nº 979, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 75, de 2003 (nº 2.023/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Nova Barrense de Comunicação e Radiodifusão – ANCORA, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José da Barra, Estado de 
Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 114 

 
Parecer nº 980, de 2003, da Comissão de Educação, para apreciação 

terminativa, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 79, de 2003 (nº 2.031/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos Representantes 
dos Povoados do Município de Esperantinópolis – MA, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão. Senadora Roseana 
Sarney. 119 

 
Parecer nº 981, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 82, de 2003 (nº 2.038/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de Moradores e Amigos da Comunidade Integrada das Mercês – 
AMACIM, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São João Del Rei, 
Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 124 

 
Parecer nº 982, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 86, de 2003 (nº 2.044/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e Desenvolvimento Cultural de 
Mutum – ACORDECUM, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Mutum, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 128 
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Parecer nº 983, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 94, de 2003 (nº 2.048/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Beneficente Artística e Cultural de Coromandel – 
MG – ASCOBEN, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coromandel, 
Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 132 

 
Parecer nº 984, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 96, de 2003 (nº 2.053/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Rádio e TV Educativa Esperança para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Novo Horizonte, Estado de 
São Paulo. Senador Renildo Santana. 136 

 
Parecer nº 985, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 103, de 2003 (nº 2.068/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Bonfim Esperança – ABESPE, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Bonfim, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio 
Costa. 139 

 
Parecer nº 986, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 106, de 2003 (nº 2.092/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Beneficente e Comunitária de Dona Euzébia – MG a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dona Euzébia, Estado de Minas Gerais. 
Senador Hélio Costa. 142 

 
Parecer nº 987, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 108, de 2003 (nº 2.103/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Vida a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Senador João Capiberibe. 147 

 
Parecer nº 988, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 113, de 2003 (nº 2.108/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais. 
Senador Hélio Costa. 152 

 
Parecer nº 989, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 115, de 2003 (nº 2.113/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Araújos – ACCA, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Araújos, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio 
Costa. 156 

 
Parecer nº 990, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 122, de 2003 (nº 2.126/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária dos Amigos de Lassance, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Lassance, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton 
Freitas. 160 

 
Parecer nº 991, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 124, de 2003 (nº 2.130/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento Estrela do Mar, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tamandaré, Estado de Pernambuco. 
Senador Sérgio Guerra. 164 

 
Parecer nº 992, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 126, de 2003 (nº 2.134/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Beneficente Teixeirense, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Teixeiras, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 169 

 
Parecer nº 993, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 129, de 2003 (nº 2.144/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação “Comunidade Viva” de Dom Pedro, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Senador Edison 
Lobão. 173 
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Parecer nº 994, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 131, de 2003 (nº 2.146/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Boas Novas, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 177 

 
Parecer nº 995, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 133, de 2003 (nº 2.150/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão – PAM – Povo Ataleense Mineiro – 
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Ataléia, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 181 

 
Parecer nº 996, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 134, de 2003 (nº 2.151/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Rádio, Jornal e Televisão Verde Vale, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Divinolândia, Estado de São Paulo. 
Senador Renildo Santana. 185 

 
Parecer nº 997, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 135, de 2003 (nº 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Cachoeirense de Integração e Comunicação, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio 
Costa. 189 

 
Parecer nº 998, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 147, de 2003 (nº 1.988/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza o Centro Social, Educacional e Cultural do Rio Preto, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Preto, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio 
Costa. 193 

 
Parecer nº 999, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 151, de 2003 (nº 2.207/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Itamogi, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itamogi, Estado de Minas 
Gerais. Senador Aelton Freitas. 197 

 
Parecer nº 1.000, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 155, de 2003 (nº 2.217/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Montes Claros, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais. 
Senador Eduardo Azeredo. 202 

 
Parecer nº 1.001, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 160, de 2003 (nº 1.935/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Comunidade Renovar “CR”, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 206 

 
Parecer nº 1.002, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 162, de 2003 (nº 2.161/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Novaresendense de Difusão e Apoio, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Resende, Estado de Minas Gerais. 
Senador Aelton Freitas. 210 

 
Parecer nº 1.003, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 163, de 2003 (nº 2.168/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pró-Arte para o Desenvolvimento 
Artístico e Cultural (PROART), a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Patrocínio do Muriaé, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 215 

 
Parecer nº 1.004, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 165, de 2003 (nº 2.172/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pontual a executar serviço de 
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radiodifusão comunitária na cidade de Taquarituba, Estado de São Paulo. Senador Renildo 
Santana. 219 

 
Parecer nº 1.005, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 166, de 2003 (nº 2.173/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores dos Bairros Novo Progresso e 
Alvorada – A.M.B., a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Águas 
Vermelhas, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 223 

 
Parecer nº 1.006, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 167, de 2003 (nº 2.174/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Nova Esperança FM, Cultural e 
Comunicação Social, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Senador João Capiberibe. 227 

 
Parecer nº 1.007, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 168, de 2003 (nº 2.176/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Nova de Machado 
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 231 

 
Parecer nº 1.008, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 169, de 2003 (nº 2.177/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Educativa Cordisburgo – FM, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cordisburgo, Estado de Minas 
Gerais. Senador Hélio Costa. 235 

 
Parecer nº 1.009, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 173, de 2003 (nº 2.182/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio e Televisão Libertas Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Elói Mendes, Estado 
de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 239 

 
Parecer nº 1.010, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 174, de 2003 (nº 2.183/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Central de Telecomunicações Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Corinto, Estado de 
Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 241 

 
Parecer nº 1.011, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 175, de 2003 (nº 2.184/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Santamariense de Comunicações Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa 
Maria de Itabira, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 243 

 
Parecer nº 1.012, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 177, de 2003 (nº 2.186/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão a Ibiapina Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Coronel Sapucaia, Estado de 
Mato Grosso do Sul. Senador Juvêncio da Fonseca. 245 

 
Parecer nº 1.013, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 179, de 2003 (nº 2.189/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Paraíba TV/FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Paudalho, Estado de 
Pernambuco. Senador Sérgio Guerra. 247 

 
Parecer nº 1.014, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 184, de 2003 (nº 2.221/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Camanducaia, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 249 

 



 13 

Parecer nº 1.015, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 189, de 2003 (nº 2.158/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Fundação Beneficente Rosal Da Liberdade, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Redenção, Estado do Ceará. Senador Reginaldo 
Duarte. 251 

 
Parecer nº 1.016, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 190, de 2003 (nº 2.206/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Fundação Manoel Paes, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Brejão, Estado de Pernambuco. Senador Marco Maciel. 255 

 
Parecer nº 1.017, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 192, de 2003 (nº 2.028/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Fundação Juracy Marden a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itambé, Estado da Bahia. Senador João Capiberibe. 259 

 
Parecer nº 1.018, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 204, de 2003 (nº 2.196/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Momento de Comunicação Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa Luzia, Estado de Minas 
Gerais. Senador Aelton Freitas. 263 

 
Parecer nº 1.019, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 205, de 2003 (nº 2.198/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Medina FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Medina, Estado de Minas 
Gerais. Senador Aelton Freitas. 265 

 
Parecer nº 1.020, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 207, de 2003 (nº 2.201/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Electra Vox FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Antônio 
Dias, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 267 

 
Parecer nº 1.021, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 208, de 2003 (nº 2.202/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à TV Norte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Açucena, Estado de Minas Gerais. Senador 
Aelton Freitas. 269 

 
Parecer nº 1.022, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 218, de 2003 (nº 1.737/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à SM Comunicações Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pedro Canário, Estado do 
Espírito Santo. Senador Gerson Camata. 271 

 
Parecer nº 1.023, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 235, de 2003 (nº 2.267/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Meruoca 
(ABCCM), a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Meruoca, Estado do 
Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 273 

 
Parecer nº 1.024, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 238, de 2003 (nº 2.345/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Araquari, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina. Senadora Ideli 
Salvatti. 277 

 
Parecer nº 1.025, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 240, de 2003 (nº 2.211/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Rio Grande da Serra, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Grande da Serra, Estado de 
São Paulo. Senador Papaléo Paes. 281 
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Parecer nº 1.026, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 250, de 2003 (nº 2.122/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Bailon Lopes Carneiro para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Conceição do Coité, 
Estado da Bahia. Senador João Capiberibe. 285 

 
Parecer nº 1.027, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 251, de 2003 (nº 2.305/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional e Cultural de Praia Grande 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Praia 
Grande, Estado de São Paulo. Senador Flávio Arns. 288 

 
Parecer nº 1.028, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 252, de 2003 (nº 2.402/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Radiodifusão Educativa Nossa 
Senhora Milagrosa para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Sobral, Estado do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 291 

 
Parecer nº 1.029, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 270, de 2003 (nº 1.805/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Piúma – ARCOP a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piúma, Estado do Espírito Santo. Senador 
Gerson Camata. 294 

 
Parecer nº 1.030, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 274, de 2003 (nº 1.848/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Pedreiras a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão. Senador 
Edison Lobão. 298 

 
Parecer nº 1.031, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 277, de 2003 (nº 1.906/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária Mensagem FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito 
Santo. Senador Gerson Camata. 302 

 
Parecer nº 1.032, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2001, tendo como primeiro signatário 
o Senador Ney Suassuna, que introduz § 11 ao art. 37 da Constituição Federal para 
disciplinar a perda do cargo do servidor público não estável. Senador João Batista Motta. 465 

 
Parecer nº 1.033, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 112, de 2003 (nº 2.107/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a COMEV – Rádio Comunitária Cultura FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cabixi, Estado de Rondônia. Senadora Fátima 
Cleide. 469 

 
Parecer nº 1.034, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 

Mensagem nº 150, de 2003, (nº 338/03, na origem), Presidente da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor José Zenóbio Teixeira de Vasconcelos, 
para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – 
ADENE. Senador Ramez Tebet. 685 

 
Parecer nº 1.035, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 139, de 2003 (nº 2.159/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação e Rádio Comunitária do Bairro de 
São Bernardo – Campinas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo. Senador Juvêncio da Fonseca. 687 

 
Parecer nº 1.036, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 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 
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Paraná a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Planaltina do Paraná, 
Estado de Paraná. Senador Osmar Dias. 692 

 
Parecer nº 1.037, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 39, de 2003 (4.016/2001, na Casa de Origem), de iniciativa do Presidente 
da República que concede pensão especial a Mário Kozel e Terezinha Kozel. Senador 
Edison Lobão. 696 

 
PARTIDO POLÍTICO 

 
Apresenta sua preocupação com a condução pelo Partido dos Trabalhadores 

das políticas sociais e econômicas do País. Senador Arthur Virgílio. 442 
 

PETRÓLEO 
 
Faz uma análise do relatório publicado pela Agência Nacional do Petróleo sob 

título, “Perspectivas para o Desenvolvimento do Refino de petróleo do Brasil”. Senador 
Romero Jucá. 435 

 
POLÍTICA AGRÍCOLA 

 
Faz uma abordagem do Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, no sentido 

de fortalecer a economia brasileira para superar o problema da fome. Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 071 

 
Faz um apelo ao Governo Federal para sustentar o preço do milho no mercado 

interno, a fim de assegurar a lucratividade dos produtores. Senador Jonas Pinheiro. 398 
 

POLÍTICA EXTERNA 
 
Faz considerações sobre o pouso de um avião militar francês na Amazônia, sem 

autorização do governo brasileiro, para resgatar uma ex-senadora colombiana. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 427 

 
Aduz sua preocupação quanto ao resgate da ex-senadora Ingrid Betancourt. 

Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador Eduardo Suplicy. 428 
 
Felicita os Estados Unidos pela posição contrária à construção de muro, por 

Israel, incorporando terras palestinas na Cisjordânia. Senador Eduardo Suplicy. 595 
 

POLÍTICA FISCAL 
 
Faz uma reavaliação das renúncias fiscais efetivadas pelo Governo Lula. 

Senador Antonio Carlos Valadares. 598 
 

POLÍTICA FUNDIÁRIA 
 
Sugere ao Ministro da Casa Civil da Presidência da República a transferência de 

terras da União para o Estado de Roraima. Senador Mozarildo Cavalcanti. 662 
 

POLÍTICA SOCIOECONÔMICA 
 
Comenta as propostas de empresários e trabalhadores durante a reunião do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, realizada em São Paulo. Senador Paulo 
Paim. 064 

 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Comenta o discurso da Oposição de que o país estaria em crise. Senador João 

Capiberibe. 795 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Faz considerações sobre a proposta do Governo de Reforma da Previdência 

Social em tramitação na Câmara dos Deputados. Senador Paulo Paim. 447 
 
Demonstra sua preocupação com a manifestação em protesto pela aprovação da 

Reforma Previdenciária. Senador Eduardo Suplicy. 595 
 
Repudia a atitude de servidores que agrediram o Parlamento, quebrando 

vidraças, em manifestação contra a reforma da Previdência. Senador Aloizio Mercadante. 606 
 
Confirma a autoridade política do Governo Lula com a aprovação da Reforma da 

Previdência. Senador Tião Viana. 610 
 
Critica a taxação de inativos e à diminuição de pensões, constantes da proposta 

de reforma da previdência. Senador Efraim Morais. 652 
 
Exalta a marcha dos servidores públicos, realizada ontem, em protesto contra a 

Reforma da Previdência e solicita à Procuradoria Parlamentar do Senado para a adoção de 
providências referente à agressão sofrida por S. Exª durante manifestação na sede do INSS 
em Brasília. Senadora Heloísa Helena. 722 

 
Mostra a importância da aprovação da Reforma da Previdência pela Câmara dos 

Deputados. Senador Magno Malta. 780 
 
Defende uma ampla discussão da proposta de Reforma da Previdência no 

Senado Federal. Senador Paulo Paim. 784 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 424, de 2003, de autoria do Senador Paulo 

Paim que susta o inciso I do art. 38 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, da 
Presidência da República. 309 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 425, de 2003, que aprova o ato que renova a 

concessão da TV Rádio Clube de Teresina S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Teresina, Estado do Piauí. 486 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 426, de 2003, que aprova o ato que outorga 

permissão a Rádio FM D.A. LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Caimapuã, Estado do Mato Grosso do Sul. 494 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 427, de 2003, que aprova o ato que outorga 

permissão à Rádio Bom Sucesso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Buriti Alegre, Estado de Goiás. 498 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 428, de 2003, que aprova o ato que outorga 

permissão à RA Sistema de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Santa Rita, Estado do Maranhão. 504 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 429, de 2003, que aprova o ato que renova a 

concessão de Rádio Clube de Dourados LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul. 514 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 430, de 2003, que aprova o ato que renova a 

concessão da Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 516 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 431, de 2003, que aprova o ato que renova a 

permissão outorgada à Sociedade de Radiodifusão Diário Serrano Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Cruz Alta, Estado do 
Rio Grande do Sul. 522 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 432, de 2003, que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Jauense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Jaú, Estado de São Paulo. 526 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 433, de 2003, que aprova o ato que renova a 

concessão da Firenze Comunicação e Produção Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 532 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 434, de 2003, que aprova o ato que renova a 

concessão outorgada à Rádio Araripe de Cedro LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cedro, Estado do Ceará. 538 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 435, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 

Associação de Comunicação Radcom Cristal de Marilândia do Sul – PR a executar serviço 
de radiodifusão comunitária, na cidade de Marilândia do Sul, Estado do Paraná. 544 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 436, de 2003, que aprova o ato a Fundação 

José Quirino Filho a executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Barra de 
São Miguel, Estado da Paraíba. 548 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 437, de 2003, que aprova o ato a Associação 

Comunitária Vila Alzira a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás. 553 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cabaceiras, Estado da Paraíba. 556 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 439, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 

Associação Cultural Vida Nova a executar serviço de radiodifusão na cidade de Anápolis, 
Estado de Goiás. 560 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 440, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 

Associação de Desenvolvimento Comunitário de Itaúna do Sul a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. 564 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 441, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 

Associação Cultural de Rádio Comunitária de Santa Ana a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo. 568 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 442, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 

Associação Comunitária Pioneira de Água Doce do Norte de Radiodifusão, para a 
Promoção da Cultura, Artes e Educação a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo. 573 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 443, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 

Associação Comunitária, Educativa, Cultural e Artística a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo. 577 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 444, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 

Associação Assistencial e Comunitária de Esperança a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Esperança, Estado da Paraíba. 581 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador Osmar Dias. 635 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senadora Fátima Cleide. 636 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador Aloizio Mercadante. 637 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador Hélio Costa. 638 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador Magno Malta. 639 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador Demóstenes Torres. 640 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador Arthur Virgílio. 641 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senadora Lúcia Vânia. 641 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador Paulo Octávio. 642 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador José Agripino. 642 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. Senador Renan Calheiros. 643 

 
PROJETO DE LEI 

 
Projeto de Lei nº 29, de 2003 – CN – que abre aos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no 
valor de R$269.086.568,00 para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária 
vigente. Senador Eduardo Siqueira Campos. 311 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

 
Projeto de Lei do Senado nº 305, de 2003, que acrescenta título, com três 

artigos, ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal -, e 
artigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal -, para disciplinar 
a realização de investigações policiais preparatórias, determinar o seu sigilo, bem como 
tipificar o crime de violação de sigilo policial. Senador Ney Suassuna. 361 

 
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003, que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipificando como crime a 
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manutenção de informações negativas sobre consumidor em cadastros, banco de dados, 
fichas ou registros por período superior a cinco anos. Senador Valmir Amaral. 362 

 
Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2003, que acrescenta § 4º ao art. 114 da Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
determinar que a identificação do veículo constará de microprocessador (chip) nele 
instalado. Senador João Alberto de Souza. 485 

 
Projeto de Lei do Senado nº 308, de 2003, que regulamenta a promoção e 

publicidade de medicamentos e dá outras providências. Senador Papaléo Paes. 621 
 
Projeto de Lei do Senado nº 309, de 2003, que institui seguro obrigatório por 

danos pessoais causados por disparo de arma de fogo. Senador Delcídio Amaral. 625 
 
Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2003, que altera a Lei nº 10.201, de 14 de 

fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, e dá outras 
providências, para criar condição para o repasse de recursos. Senador Magno Malta. 627 

 
Projeto de Lei do Senado nº 311, de 2003, que altera a redação dos artigos 65, 

inciso I, 115 e 220 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 
Senador Paulo Paim. 628 

 
Projeto de Lei do Senado nº 312, de 2003, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993 para instituir o abono anual para os beneficiários do benefício da 
prestação continuada pago pela assistência social. Senador Antonio Carlos Valadares. 629 

 
Projeto de Lei do Senado nº 313, de 2003, que acrescenta o inciso XXII ao art. 6º 

da Lei nº 7.713, de dezembro de 1988, para isentar do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Físicas quaisquer rendimentos percebidos por maiores de oitenta anos de idade. Senador 
Luiz Otávio. 631 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2002, de 

autoria do Senador Chico Sartori, que inclui a disciplina Noções de Cidadania no currículo 
do ensino fundamental e do ensino médio. Senador José Jorge. 645 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2002, de 

autoria do Senador Chico Sartori, que inclui a disciplina Noções de Cidadania no currículo 
do ensino fundamental e do ensino médio. Senador Aloizio Mercadante. 646 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2002, de 

autoria do Senador Chico Sartori, que inclui a disciplina Noções de Cidadania no currículo 
do ensino fundamental e do ensino médio. Senador Hélio Costa. 647 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2002, de 

autoria do Senador Chico Sartori, que inclui a disciplina Noções de Cidadania no currículo 
do ensino fundamental e do ensino médio. Senador Flávio Arns. 648 

 
Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2003, que dispõe sobre o processo de 

fabricação da Cal, com o objetivo de eliminar riscos de geração de compostos poluentes ao 
meio ambiente, e dá outras providências. Senador Aelton Freitas. 697 

 
Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2003, Complementar, que autoriza o Poder 

Executivo a criar a Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Senador 
Pedro Simon. 701 

 
Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2003, que dá nova redação ao art. 3º da Lei 

nº 10.029, de 20 de outubro de 2000. Senador Pedro Simon. 703 
 
Projeto de Lei do Senado nº 317, de 2003, Complementar, que estabelece a 

autonomia operacional do Banco Central do Brasil, institui lei de metas para as políticas 
monetária e cambial, redefine as competências do Conselho Monetário Nacional, altera a 
legislação referente ao mercado financeiro, especialmente a Lei nº 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, e dá outras providências. Senador Rodolpho Tourinho. 725 
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Projeto de Lei do Senado nº 318, de 2003, que acrescenta § 2º ao art. 928 da Lei 

nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. Senadora Serys 
Slhessarenko. 745 

 
Projeto de Lei do Senado nº 319, de 2003, que dispõe sobre a utilização dos 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de 
prestações em atraso relativas a financiamento habitacional concedido no âmbito do 
Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Senador Efraim Morais. 746 

 
Projeto de Lei do Senado nº 320, de 2003, que altera o art. 9º da Lei nº 8.019, de 

11 de abril de 1990, e o art. 2º da Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991, autorizando o 
acesso dos bancos cooperativos aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para fins de concessão de crédito rural. Senadora Serys Slhessarenko. 748 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
Projeto de Resolução nº 33, de 2003, que acrescenta §§ 1º e 2º ao art. 224 e 

revoga o inciso II do art. 225 do Regimento Interno do Senado Federal, para permitir que 
Senador possa sugerir  a Outro Poder a prática de determinado ato ou a remessa de 
proposição sobre matéria de sua iniciativa exclusiva. Senador Eurípedes Camargo. 750 

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 2003, que acrescenta o § 3º ao art. 

215 da Constituição Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura. Senador Eduardo 
Siqueira Campos. 587 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, que dá nova redação ao § 4º 

do art. 225 da Constituição Federal, para incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional. Senador Demóstenes Torres. 614 

 
REFORMA CONSTITUCIONAL 

 
Solicita equilíbrio das forças envolvidas na discussão das Reformas 

Constitucionais. Senador Marcelo Crivella. 613 
 

REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
Defende emendas à proposta de Reforma Tributária com o objetivo de aumentar 

a arrecadação dos municípios e estados. Senador José Agripino. 605 
 
Defende as reivindicações dos municípios na Reforma Tributária. Senador 

Renan Calheiros. 611 
 

REGIMENTO INTERNO 
 
Reitera normas do Regimento Interno do Senado Federal sobre a participação 

de senadores em sessão da CPI. Senador Paulo Paim. 417 
 

REQUERIMENTO 
 
Requerimento nº 626, de 2003, que, com fulcro no art. 222, § 1º, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requer consideração de voto de louvor à proposta do ex-
Chanceler israelense Shimon Peres de internacionalização da parte antiga da cidade de 
Jerusalém, com vistas à cessação das hostilidades árabe-israelenses. Senador Hélio Costa. 360 

 
Requerimento nº 627, de 2003, que requer, nos termos do inciso 1º, do art. 397 

do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado o Senhor Antônio Palocci 
Filho, Ministro de Estado da Fazenda, para prestar esclarecimentos sobre a necessidade ou 
não de um novo acordo da República Federativa do Brasil com o Fundo Monetário 
Internacional e caso confirme-se a imprescindibilidade, quais as perspectivas de 
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negociação de cláusulas que possam garantir volumes maiores de recursos para 
investimentos. Senadora Ideli Salvatti. 361 

 
Requerimento nº 628, de 2003, que requer, nos termos do art. 221, inciso I, que 

sejam apresentadas as condolências à família de Paulo Frateschi, Presidente do Diretório 
Estadual do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, pelo falecimento de seu filho, Júlio 
Frateschi, ocorrido no dia 29 de junho, vítima de acidente automobilístico. Senadora Fátima 
Cleide. 398 

 
Requerimento nº 629, de 2003, que solicita informações ao Ministro de Estado 

da Justiça, Sr. Márcio Thomas Bastos, sobre ação da Polícia Federal. Senadora Heloísa 
Helena. 399 

 
Requerimento nº 630, de 2003, que solicita informações ao Ministro de Estado 

da Previdência e Assistência Social, Sr. Ricardo Berzoini, sobre ação da Polícia Federal. 
Senadora Heloísa Helena. 399 

 
Requerimento nº 631, de 2003, que requer, nos termos do art. 315, combinado 

com o art. 279 do Regimento Interno, o adiamento da votação do Requerimento nº 
511/2003, a fim de que seja feita na sessão do dia 12 próximo. Senador Aloizio 
Mercadante. 401 

 
Requerimento nº 632, de 2003, que requer, nos termos do art. 256 do Regimento 

Interno, a retirada, em caráter definitivo, da proposta a Emenda à Constituição nº 21, de 
2003. Senador Osmar Dias. 402 

 
Requerimento nº 633, de 2003, que requer, nos termos do inciso II do art. 279, 

combinado com o inciso I do § 3º desse mesmo artigo, o adiamento da discussão do 
Projeto de Lei da Câmara nº 108, de 2001, que dá nova redação à alínea e do inciso I do 
art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o serviço de TV a Cabo, e 
dá outras providências, a fim de ser submetido ao reexame da douta Comissão de 
Educação. Senador Romeu Tuma. 402 

 
Requerimento nº 634, de 2003, que requer, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, 

do Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 513, de 2003. 
Senadora Fátima Cleide. 404 

 
Requerimento nº 635, de 2003, que requer, nos termos do disposto no artigo 

221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento de Vera Lúcia Pagani Cardoso, 
Secretária Executiva do Município de Araguaína – TO, ocorrido em 5 de agosto de 2003: 
inserção em ata de voto de profundo pesar e apresentação de condolências à família e ao 
Estado do Tocantins. Senador Eduardo Siqueira Campos. 405 

 
Requerimento nº 636, de 2003, que requer, nos termos do artigo 218 do 

Regimento Interno, que seja consignado nos Anais do Senado voto de pesar pela morte, 
ocorrida ontem, em Brasília, do cineasta e bombeiro Afonzo Brazza. Senador Arthur Virgílio. 405 

 
Requerimento nº 637, de 2003, que requer informações ao Secretário de 

Comunicação de Governo e Gestão Estratégica acerca da licitação para a propaganda 
institucional do Governo. Senador Arthur Virgílio. 405 

 
Requerimento nº 638, de 2003, que requer informações ao Ministro da 

Educação, acerca de cursos de “Realidade Brasileira”, em universidades federais do País. 
Senador Arthur Virgílio. 408 

 
Requerimento nº 639, de 2003, que requer informações ao Ministro da Saúde 

acerca de denúncia de cartelização na área de prestação de serviços de hemodiálise no 
País. Senador Arthur Virgílio. 408 

 
Requerimento nº 640, de 2003, que requer que a Sessão Solene destinada a 

homenagear o ex-Senador Dinarte Mariz pelo transcurso dos cem anos de seu nascimento, 
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prevista para o dia 22 do corrente, seja transformada em homenagem na Hora do 
Expediente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno. Senador José Agripino Maia. 434 

 
Requerimento nº 642, de 2003, que requer informações sobre a administração 

dos fundos de pensão que especifica. Senador Pedro Simon. 474 
 
Requerimento nº 643, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno, a inserção em ata, de voto de pesar, pelo falecimento do Dr. Sérgio Arouca, ex-
Deputado Federal. Senador Arthur Virgílio. 617 

 
Requerimento nº 644, de 2003, que requer que seja oficiado o Ministro de 

Estado da Fazenda no sentido de que a Casa da Moeda do Brasil proceda a estudos com o 
intento de cunhar moeda evocativa da efeméride. Senador Romeu Tuma. 618 

 
Requerimento nº 645, de 2003, que requer que seja oficiado o Ministro de 

Estado das Comunicações no sentido de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
proceda a estudos com o intento de lançar selo comemorativo da efeméride. Senador 
Romeu Tuma. 618 

 
Requerimento nº 646, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a tramitação 

conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2002, com o PLS nº 25, de 2002, por 
versarem sobre assunto semelhante. Senador Tião Viana. 618 

 
Requerimento nº 647, de 2003, que requer, nos termos do § 2º do art. 50 da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que seja solicitado, ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a remessa dos documentos 
técnicos que embasam as idéias constantes da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, 
de 2003. Senador Paulo Paim. 618 

 
Requerimento nº 648, de 2003, que requer, nos termos do § 2º do art. 50 da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que seja solicitado, ao Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, a remessa dos 
documentos técnicos que embasam as idéias constantes da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 40, de 2003. Senador Paulo Paim. 620 

 
Requerimento nº 649, de 2003, que requer, nos termos do art. 216 do Regimento 

Interno do Senado Federal, que seja enviado expediente ao Exmº Sr. Antônio Palocci Filho, 
Ministro da Fazenda, solicitando informações acerca da redução dos valores dos repasses 
ao Fundo de Participações dos Municípios. Senadora Ana Júlia Carepa. 621 

 
Requerimento nº 650, de 2003, que requer, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, a tramitação conjunta do PLS nº 107/2000, que “dispõe sobre a isenção de taxa de 
emissão de passaportes e demais documentos de viagem para os maiores de sessenta e 
cinco anos” com o PLS nº 214/2003, que “dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências”, por versarem sobre o mesmo assunto. Senador Aloizio Mercadante. 643 

 
Requerimento nº 651, de 2003, que requer, com fundamento no art. 279, inciso I, 

do Regimento Interno do Senado Federal, a solicitação do adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2000, que “dispões sobre a isenção de taxa de 
emissão de passaportes e demais documentos de viagem para os maiores de sessenta e 
cinco anos”, a fim de que seja ouvida a Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Senador 
Aloizio Mercadante. 643 

 
Requerimento nº 652, de 2003, que requer voto de aplauso pela conquista, 

ontem, da primeira Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos, em São Domingos, pelo 
atleta brasiliense Hudson Santos de Souza, na modalidade de 5 mil metros. Senador 
Eduardo Siqueira Campos. 650 

 
Requerimento nº 653, de 2003, que requer voto de Aplauso ao atleta Hudson de 

Souza que ganhou medalha de ouro na corrida de 5.000 metros no Pan. Senador Leonel 
Paiva. 651 
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Requerimento nº 654, de 2003, que requer, nos termos do art. 213 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a homenagem pelo falecimento do Jornalista Roberto Irineu 
Marinho. Senador José Sarney. 706 

 
Requerimento nº 655, de 2003, que requer, nos termos do Regimento Interno, 

art. 218, caput, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento no dia de ontem, do 
presidente das Organizações Globo, Roberto Marinho. Senador Flávio Arns. 707 

 
Requerimento nº 656, de 2003, que requer a inserção em Ata de Voto de Pesar 

pelo falecimento do jornalista Roberto Marinho. Senador Pedro Simon. 707 
 
Requerimento nº 657, de 2003, que requer, nos termos regimentais, que seja 

apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto 
Marinho, apresentando condolências às Organizações Globo e à família. Senador Maguito 
Vilela. 708 

 
Requerimento nº 658, de 2003, que requer voto de pesar pelo falecimento, 

ocorrido ontem, dia 6-8-03, no Rio de Janeiro, do jornalista e acadêmico Roberto Marinho, 
Presidente das Organizações Globo. Senador Arthur Virgílio. 708 

 
Requerimento nº 659, de 2003, que requer, nos termos dos artigos 218, inciso 

VII e 221 do Regimento Interno inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
Jornalista Roberto Marinho, bem como a apresentação de condolências à família e ao 
Estado do Rio de Janeiro. Senador Eduardo Suplicy. 709 

 
Requerimento nº 660, de 2003, que requer, nos termos do art. 218, do 

Regimento Interno, que sejam prestadas as seguintes homenagens de pesar, pelo 
falecimento do Sr. Roberto Irineu Marinho. Senadora Lúcia Vânia. 709 

 
Requerimento nº 661, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 e 221, inciso 

I, do Regimento Interno, que seja inserido em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
jornalista Roberto Irineu Marinho. Senador Demóstenes Torres. 710 

 
Requerimento nº 662, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno e de acordo com as normas costumeiras desta Casa, seja inserido em ata voto de 
pesar pelo falecimento de Roberto Irineu Marinho, e nos termos do art. 221, inciso I, 
apresentação de condolências à família. Senador Augusto Botelho. 715 

 
Requerimento nº 663, de 2003, que requer, nos termos do art. 199 do Regimento 

Interno, a realização de Sessão Especial do Senado, em data a ser oportunamente 
marcada, destinada a reverenciar a memória do Jornalista Roberto Irineu Marinho, 
Presidente das Organizações Globo, falecido no dia 6 de agosto de 2003. Senador José 
Sarney. 715 

 
Requerimento nº 664, de 2003, que requer, consoante o disposto nos arts. 218 e 

219 do Regimento Interno desta Casa, a inserção em ata de Voto de pesar pelo falecimento 
do iminente Jornalista Roberto Marinho, ocorrido ontem, bem como da observância de um 
minuto de silêncio, em memória do extinto, na presente sessão, após usarem da palavra 
todos os oradores. Senador Paulo Otávio. 715 

 
Requerimento nº 665, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno do Senado Federal, homenagens pelo falecimento do Jornalista Roberto Marinho. 
Senador Leonel Pavan. 715 

 
Requerimento nº 666, de 2003, que requer, nos termos do art. 336, inciso II, do 

Regimento Interno, para o PLC/39/2003. Senador Tião Viana. 725 
 
Requerimento nº 667, de 2003, que requer, nos termos do parágrafo 2º, do art. 

50, da Constituição Federal combinado com o art. 216, do Regimento Interno do Senado 
Federal, seja solicitado informações ao Ministro de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA sobre as cooperativas agropecuárias e outras empresas 
armazenadoras que se encontram em situação irregular perante a Conab, no que se refere 
a estoques de grão sob sua responsabilidade. Senador Delcídio Amaral. 725 
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Requerimento nº 668, de 2003, que solicita o encaminhamento, pelo Senado 

Federal, de voto de pesar pelo falecimento do Professor Antonio Vilaça. Senador Marco 
Maciel. 752 

 
Requerimento nº 669, de 2003, que requer, nos termos do § 2º do art. 50 da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal e 
considerando o Ato da Mesa nº 1, de 2001, que sejam prestadas, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, informações sobre providências da diplomacia brasileira em relação a 
registros de marcas e patentes de nomes e produtos originários de território brasileiro. 
Senadora Ana Júlia Carepa. 752 

 
Encaminha requerimento nº 650, de 2003, de autoria do Senador Aloizio 

Mercadante, que pede a tramitação conjunta do projeto apresentado pelo Senador 
Mozarildo Cavalcanti, junto ao Estatuto do Idoso, do Senador Paulo Paim, a votação. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 644 

 
RODOVIA 

 
Faz um apelo pelo descongelamento dos recursos da CIDE, para a recuperação 

das rodovias brasileiras. Senador Valdir Raupp. 802 
 

SAÚDE 
 
Justifica a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 424, de 2003, de 

sua autoria e comenta a importância da sanção da lei que institui um salário mínimo para 
pacientes portadores de doença mental. Senador Paulo Paim. 327 

 
Faz um apelo ao Governo Lula para que dê continuidade aos projetos 

implantados no governo passado na área de saúde. Senador Leonel Pavan. 350 
 
Narra, em virtude da comemoração do Dia Nacional da Saúde, o estado caótico 

da saúde pública brasileira. Senador Amir Lando. 445 
 
Faz um apelo para que a Agência Nacional de Saúde adote medidas enérgicas 

na contenção de abusos praticados por operadoras de planos de saúde. Senador Augusto 
Botelho. 819 

 
SENADO FEDERAL 

 
Louva a iniciativa da Mesa Diretora, pela implementação de licitação 

denominada Pregão, na busca de maior transparência e racionalização dos processos de 
compra do Senador Federal. Senador Delcídio Amaral. 803 

 
TECNOLOGIA 

 
Relata o seminário “Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável”, 

realizado na capital do Acre. Senador João Capiberibe. 349 
 

TRABALHO ESCRAVO 
 
Faz apelo ao Governo do Presidente Lula, para que dê continuidade e ampliação 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Senador Marco Maciel. 661 
 

TRANSPORTE 
 
Informa à Casa que amanhã acontecerá um “caminhonaço” em Mato Grosso, em 

que a população reivindicará a pavimentação da BR-163. Senadora Serys Slhessarenko. 345 
 
Explana o estado precário de conservação da BR-101 situada entre os Estados 

do Rio de Janeiro e Bahia. Senador João Batista Motta. 657 
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VALE DO RIO DOCE 
 
Rejeita a conduta da empresa Vale do Rio Doce que ingressou com ação de 

indenização de danos morais contra o jornal O Liberal. Senador Duciomar Costa. 332 
 
Critica a construção, pela Vale do Rio Doce, do pólo siderúrgico no Estado do 

Maranhão. Senador Luiz Otávio. 385 
 

VINHO 
 
Faz considerações a respeito do mercado de vinho no País, com destaque à 

participação do Estado do Rio Grande do Sul. Senador Pedro Simon. 072 
 

VIOLÊNCIA 
 
Comenta a matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 06 de agosto 

do corrente, intitulada “Diretor do presídio Bangu 3 é morto no Rio”, bem como artigo do 
jornal Valor Econômico, de 04 de agosto do corrente, intitulada “Coordenação é o nome do 
problema”, do cientista político e professor da PUC-SP, Fernando Luiz Abrucio. Senador 
Sérgio Guerra. 672 

 
VOTO DE PESAR 

 
Encaminha os requerimentos nos

 

 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 
em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho, a votação. 
Senador Hélio Costa. 710 

Encaminha os requerimentos nos 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 
em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho, a votação. 
Senador Maguito Vilela. 711 

 
Encaminha os requerimentos nos 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 

em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho, a votação. 
Senadora Ideli Salvatti. 712 

 
Encaminha os requerimentos nos 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 

em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho, a votação. 
Senador José Jorge. 713 

 
Encaminha os requerimentos nos 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 

em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho,  a votação. 
Senador Ney Suassuna. 714 

 



Ata da 88ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 1º de agosto de 2003

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

Pre si dên cia do Sr. Ma gui to Vi le la

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – 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

PARECERES

PARECER Nº 968, 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 27, de
2003 (nº 1.599/2002, 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 Ser ra zu len 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 Ser ra Azul, Esta do de
São Pa u lo.

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 de ci são ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 27, de
2003 (nº 1.599, 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 Ser ra zu len 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 Ser ra Azul,
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 76, de 22 de fe ve re i ro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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-
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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 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 27, 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 27, 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 Co mu ni-
tá ria Ser ra zu len 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 Ser ra Azul, 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 27, 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 76, de 22 de fe ve re i ro de 
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Ser ra zu len 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 Ser ra Azul, Esta do de São Pa u lo.”

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – De mós te nes Tor res,
Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael-
ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger-
son Ca ma ta – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te
– Eu rí pe des Ca mar go – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Ju vên cio da Fon se ca – Edi son Lo bão – Jo nas Pi -
nhe i ro – Pa u lo Octá vio – João Ri be i ro.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 27, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ser ra zu len 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 Ser ra Azul, 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 76, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra zu len 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 Ser -
ra Azul, 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,   de  8 de ju lho 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

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. 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;

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

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

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
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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 Dela 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 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)
....................................................................................

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.

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

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-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 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 969, 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 59, de
2003 (nº 1.967/2002, 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 Co ne xão 4 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 San ta Ger tru des, Esta -
do de São Pa u lo.

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 de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 59, de 2003 (nº
1.967, 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
Co ne xão 4 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 San ta Ger tru des, 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 518, de 29 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.
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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 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 59, 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 59, 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 Co mu ni-
tá ria Co ne xão 4 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 San ta Ger tru des, 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 59, 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 518, de 29 de agos to
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria Co ne xão 4 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 San ta Ger tru des, Esta do
de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – De mós te nes Tor res,
Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael-
ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger -
son Ca ma ta – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te
– Eu rí pe des Ca mar go – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Ju vên cio da Fon se ca – Edi son Lo bão – Jo nas Pi -
nhe i ro – João Ri be i ro.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 59, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Co ne xão 4 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 San ta Ger tru des, 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 518, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co ne xão 4 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
San ta Ger tru des, 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, 8 de ju lho 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

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

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 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 Dela 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 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)
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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.

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

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-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 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 970, 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 121, de
2003 (nº 2.124/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Lu ver den se 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 Lu cas
do Rio Ver de, Esta do de Mato Gros so.

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 exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 121,
de 2003 (nº 2.124, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 749, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Lu ver den se 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 Lu cas do Rio Ver de, Esta do de Mato Gros -
so. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 121, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 121, 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,
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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 Lu ver-
den se 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 Lu cas do 
Rio Ver de, Esta do de 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 121, 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 749, de 6 de de zem bro

de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Lu ver-
den se de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria 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 Lu cas do Rio Ver -
de, Esta do de Mato Gros so.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor
– Fá ti ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i-
tas – Eu rí pe des Ca mar go – Íris de Ara ú jo – Val dir
Ra upp – Ger son Ca ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho
– Edi son Lo bão – Ju vên cio da Fon sê ca –  João
Ri be i ro – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 121, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Lu ver den se 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 Lu cas do Rio
Ver de, Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 749, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Lu ver den se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria 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 Lu cas do Rio Ver de, 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, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Jo nas Pi-
nhe i ro, Re la tor

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CA PÍ TU LO 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. 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;
....................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CA PÍ TU LO 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.
....................................................................................

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 Dela 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.

....................................................................................
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 971, 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 370, de 1999, de au to ria do Se na dor
La u ro Cam pos, que re vo ga dis po si ção
que res trin ge o prin cí pio da im pe nho ra bi-
li da de do bem de fa mí lia, cons tan te do
art. 82 da Lei nº 8.245, de 18 de ou tu bro
de 1991; e so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 145, de 2000, de au to ria do Se na-
dor Car los Pa tro cí nio, que re vo ga dis po-
si ti vos das Leis nº 8.245, de 18 de ou tu-
bro de 1991, e da Lei nº 8.009, de 29 de
mar ço de 1990, que tra mi tam em con jun-
to (em au diên cia, nos ter mos do Re que ri-
men to nº 253, de 2003)

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

Sub me te-se a esta Co mis são o Pro je to de Lei
do Se na do nº 370, de 24 de maio de 1999, de au to ria
do Se na dor La u ro Cam pos, que re vo ga dis po si ção
que res trin ge o prin cí pio da im pe nho ra bi li da de do
bem de fa mí lia, cons tan te do art. 82 da Lei nº 8.245,
de 18 de ou tu bro de 1991, tra mi tan do em con jun to
com o Pro je to de Lei do Se na do nº 145, de 19 de maio 
de 2000, de au to ria do Se na dor Car los Pa tro cí nio,
que re vo ga dis po si ti vos da Lei nº 8.245, de 18 de ou -

tu bro de 1991, e da Lei nº 8.009, de 29 de mar ço de
1990.

O PLS nº 370, de 1999, com põe-se de três ar ti-
gos. Seu art. 1º re vo ga o dis pos to no art. 82 da Lei nº
8.245, de 18 de ou tu bro 1991, que dis põe so bre as lo -
ca ções dos imó ve is ur ba nos e os pro ce di men tos a
elas per ti nen tes. Seus arts. 2º e 3º cor res pon dem,
res pec ti va men te, às cláu su las de vi gên cia e re vo ga-
tó ria.

O PLS nº 145, de 2000, com põe-se, por sua vez, 
de dois ar ti gos. Seu art. 1º re vo ga o art. 82 da Lei nº
8.245, de 18 de ou tu bro de 1991, e o in ci so VII do art.
3º da Lei nº 8.009, de 29 de mar ço de 1990. Seu art.2º
cor res pon de à cláu su la de vi gên cia.

II – Aná li se

A pre o cu pa ção de am bos os pro je tos de lei é ex -
clu ir o pri vi lé gio con fe ri do aos lo ca do res e às cor re to-
ras de imó ve is pelo art. 82 da Lei nº 8.245, de 1991,
que acres cen tou o in ci so VII ao tex to do art. 3º da Lei
nº 8.009, de 1990, que dis põe so bre a im pe nho ra bi li-
da de do bem de fa mí lia. O art. 3º des ta úl ti ma lei re la-
ci o na, em seis in ci sos, si tu a ções em que a im pe nho-
ra bi li da de é opo ní vel em pro ces sos de exe cu ção. O
in ci so VII, acres cen ta do pelo art. 82 da Lei nº 8.245,
de 1991, con tém cláu su la des to an te do es pí ri to que
nor te ia as si tu a ções pre vis tas nos seis in ci sos ori gi-
na is, e se cons ti tui, vi si vel men te, em fa vo re ci men to
aos lo ca do res e às cor re to ras de imó ve is em de tri-
men to da se gu ran ça e es ta bi li da de fi nan ce i ra das fa -
mí li as.

As pro po si ções tra mi tam em con jun to por se rem
de idên ti co teor. Apre ci a das pela Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ), me di an te o Pa re-
cer nº 658, de 2001, que teve como re la tor o Se na dor
Ro ber to Fre i re, foi apro va do o PLS nº 145, de 2000, e
re je i ta do o PLS nº 370, de 1999, por ser este úl ti mo
me nos abran gen te que o pri me i ro, além de ter seu
con te ú do nele in clu í do. A CCJ apro vou a ma té ria por
en ten der que o fa vo re ci men to aos lo ca do res e cor re-
to ras de imó ve is em de tri men to das fa mí li as, cons tan-
te do in ci so VII do art. 3º da Lei nº 8.009, de 1990,
con tra ria os pres su pos tos de sus ten ta ção do bem de
fa mí lia, em par ti cu lar o re le van te in te res se so ci al de
pro te ger a mo ra dia da en ti da de fa mi li ar, as sim como
os bens que a guar ne cem.

Enten do como in te i ra men te cor re to o pon to de
vis ta ado ta do pela CCJ, tan to ao apro var a ma té ria
quan to ao es co lher o PLS nº 145, de 2000, em de tri-
men to do PLS nº 370, de 1999, como o mais ade qua-
do para re pre sen tar o ob je ti vo pre ten di do pe las duas
pro po si ções.
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III – Voto

Em face do ex pos to, ma ni fes to-me fa vo ra vel-
men te à apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
145, de 2000, e à re je i ção do PLS nº 370, de 1999,
bem como pela re je i ção da emen da 1, de Ple ná rio.

Sala da Co mis são, –   , Pa u lo Otá vio, Pre si den-
te  – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re la tor – Edu ar do Su -
plicy – Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or – Fer nan do Be zer ra – Ra mez Te bet –
Mão San ta – Pe dro Si mon – Val dir Ra upp – Efra im
Mo ra is – Jo nas Pi nhe i ro – Edu ar do Aze re do – Pa -
trí cia Sa bo ya Go mes – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARCO DE 1990

Dis põe so bre a im pe nho ra bi li da de
do bem de fa mí lia.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 143, de 1990, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Nel son Car ne i ro, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos-
to no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º O imó vel re si den ci al pró prio do ca sal, ou
da en ti da de fa mi li ar, é im pe nho rá vel e não res pon de-
rá por qual quer tipo de dí vi da ci vil, co mer ci al, fis cal,
pre vi den ciá ria ou de ou tra na tu re za, con tra í da pe los
côn ju ges ou pe los pais ou fi lhos que se jam seus pro -
pri e tá ri os e nele re si dam, sal vo nas hi pó te ses pre vis-
tas nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A im pe nho ra bi li da de com pre-
en de o imó vel so bre o qual se as sen tam a cons tru-
ção, as plan ta ções, as ben fe i to ri as de qual quer na tu-
re za e to dos os equi pa men tos, in clu si ve os de uso
pro fis si o nal, ou mó ve is que guar ne cem a casa, des de
que qui ta dos.

Art. 2º Exclu em-se da im pe nho ra bi li da de os ve í-
cu los de trans por te, obras de arte e ador nos sun tu o-
sos.

Pa rá gra fo úni co. No caso de imó vel lo ca do, a im -
pe nho ra bi li da de apli ca-se aos bens mó ve is qui ta dos
que guar ne çam a re si dên cia e que se jam de pro pri e-
da de do lo ca tá rio, ob ser va do o dis pos to nes te ar ti go.

Art. 3º A im pe nho ra bi li da de é opo ní vel em qual -
quer pro ces so de exe cu ção ci vil, fis cal, pre vi den ciá-
ria, tra ba lhis ta ou de ou tra na tu re za, sal vo se mo vi do:

I – em ra zão dos cré di tos de tra ba lha do res da
pró pria re si dên cia e das res pec ti vas con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as;

II – pelo ti tu lar do cré di to de cor ren te do fi nan ci a-
men to des ti na do à cons tru ção ou à aqui si ção do imó -
vel, no li mi te dos cré di tos e acrés ci mos cons ti tu í dos
em fun ção do res pec ti vo con tra to;

III – pelo cre dor de pen são ali men tí cia;
IV – para co bran ça de im pos tos, pre di al ou ter ri-

to ri al, ta xas e con tri bu i ções de vi das em fun ção do
imó vel fa mi li ar;

V – para exe cu ção de hi po te ca so bre o imó vel
ofe re ci do como ga ran tia real pelo ca sal ou pela en ti-
da de fa mi li ar;

VI – por ter sido ad qui ri do com pro du to de cri me
ou para exe cu ção de sen ten ça pe nal con de na tó ria a
res sar ci men to, in de ni za ção ou per di men to de bens;

VII – por obri ga ção de cor ren te de fi an ça con ce-
di da em con tra to de lo ca ção. (Inclu í do pela Lei nº
8.245, de 18-10-91 

Art. 4º Não se be ne fi ci a rá do dis pos to nes ta lei
aque le que, sa ben do-se in sol ven te, de má-fé imó vel
mais va li o so para trans fe rir a re si dên cia fa mi li ar, des -
fa zen do-se ou não da mo ra dia an ti ga.

§ 1º Nes te caso, po de rá o juiz, na res pec ti va
ação do cre dor, trans fe rir a im pe nho ra bi li da de para a
mo ra dia fa mi li ar an te ri or, ou anu lar-se a ven da, li be-
ran do a mais va li o sa para exe cu ção ou con cur so,
con for me a hi pó te se.

§ 2º Qu an do a re si dên cia fa mi li ar cons ti tu ir-se
em imó vel ru ral, a im pe nho ra bi li da de res trin gir-se-á à
sede de mo ra dia, com os res pec ti vos bens mó ve is, e,
nos ca sos do art. 5º, in ci so XXVI, da Cons ti tu i ção, à
área li mi ta da como pe que na pro pri e da de ru ral.

Art. 5º Para os efe i tos de im pe nho ra bi li da de, de
que tra ta esta lei, con si de ra-se re si dên cia um úni co
imó vel uti li za do pelo ca sal ou pela en ti da de fa mi li ar
para mo ra dia per ma nen te.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de o ca sal, ou en ti-
da de fa mi li ar, ser pos su i dor de vá ri os imó ve is uti li za-
dos como re si dên cia, a im pe nho ra bi li da de re ca i rá so -
bre o de me nor va lor, sal vo se ou tro ti ver sido re gis tra-
do, para esse fim, no re gis tro de imó vel e na for ma do
art. 70 do Có di go Ci vil.

Art. 6º São can ce la das as exe cu ções sus pen-
sas pela Me di da Pro vi só ria nº 143, de 8 de mar ço de
1990, que deu ori gem a esta lei.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio.

Se na do Fe de ral, 29 de mar ço de 1990; 169º da
Inde pen dên cia e 102º da Re pú bli ca.
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PARECER Nº 972, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 2000,
ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na-
do ra Ma ria do Car mo Alves que acres-
cen ta in ci so XVIII-A ao art. 7º da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para be ne fi ci ar, com li-
cen ça-ma ter ni da de, as mu lhe res que
ado ta rem cri an ças.

Re la to ra: Se na do ra Serys Slhes sa ren ko

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são a pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção re fe ren ci a da à epí gra fe, que tem como
pri me i ra sig na tá ria a ilus tre Se na do ra Ma ria do Car -
mo Alves, ob je ti van do acres cen tar mais um in ci so ao
art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de as se gu rar à
tra ba lha do ra mãe ado ti va o di re i to à li cen ça-ma ter ni-
da de.

Na con for mi da de da pro pos ta sob aná li se, pas -
sa o ci ta do art. 7º da Lei Fun da men tal a vi go rar acres -
ci do do se guin te dis po si ti vo:

Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res
ur ba nos e ru ra is, além de ou tros que vi sem
à me lho ria de sua con di ção so ci al:

..............................................................
XVIII-A – li cen ça-ma ter ni da de, nos ter -

mos da lei, sem pre ju í zo do em pre go e do
sa lá rio, com du ra ção mí ni ma de trin ta e má -
xi ma de cen to e vin te dias, à mu lher a quem 
for con ce di da a ado ção de cri an ça;

Jus ti fi can do a me di da, as si na lam os seus
subs cri to res, ini ci al men te, que a pro te ção à ma ter ni-
da de e à in fân cia está pre sen te em vá ri os dis po si ti-
vos cons ti tu ci o na is, como se ve ri fi ca, por exem plo, do 
art. 6º, que a de fi ne como um dos di re i tos so ci a is, do
art. 201, II, se gun do o qual a pre vi dên cia so ci al deve
pro por ci o nar, nos ter mos da lei, pro te ção à ma ter ni-
da de, es pe ci al men te à ges tan te, e tam bém do art.
203, I e II, que além de as se gu rar a re fe ri da pro te-
ção in de pen den te men te de con tri bu i ção à se gu ri da-
de so ci al, pre vê o am pa ro do Esta do às cri an ças e
ado les cen tes ca ren tes.

Em se gui da, após con sig nar que tan to o Có di go
Ci vil, este para fins de su ces são he re di tá ria, quan to o
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, re co nhe cem
os mes mos di re i tos ao fi lho ado ti vo e ao fi lho na tu ral,
afir mam que a Lei nº 8.112/90, que ins ti tu iu o re gi me

ju rí di co úni co dos ser vi do res fe de ra is, de ter mi na, em
seu art. 210, que a ser vi do ra que ado tar ou ob ti ver
guar da ju di ci al de cri an ça de até um ano de ida de terá 
di re i to a 90 dias de li cen ça re mu ne ra da. Se a cri an ça
ti ver mais de um ano de ida de, o pra zo se re duz para
30 dias, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co do re -
fe ri do ar ti go.

Logo adi an te, re gis tram que o in ci so XVIII do art. 
7º da Cons ti tu i ção pre viu li cen ça ape nas para a mãe
bi o ló gi ca (li cen ça à ges tan te), o que não lhes pa re ce
jus to, haja vis ta que se a mes ma Cons ti tu i ção ga ran te
aos ado ta dos os mes mos di re i tos dos fi lhos bi o ló gi-
cos, tam bém de ve ria as se gu rar-lhes o di re i to à pre-
sen ça da mãe ado ti va, como as se gu ra aos re-
cém-nas ci dos. A dis cri mi na ção é du pla, pois atin ge a
mãe e a cri an ça.

Pros se guin do, tra zem à co la ção de ci sões que
apon tam vi sí vel con tro vér sia no âm bi to do Po der Ju -
di ciá rio quan to ao re co nhe ci men to, mes mo por eqüi -
da de, do di re i to à li cen ça-ma ter ni da de em fa vor da
mãe ado ti va, o que, no seu en ten der, só en con tra so -
lu ção me di an te a su ge ri da al te ra ção do tex to cons ti-
tu ci o nal.

E, con clu in do, en fa ti zam que o ob je ti vo da li cen-
ça-ma ter ni da de, aqui pro pos ta, é per mi tir à mãe ado -
ti va con di ções de de di car à cri an ça os cu i da dos ne -
ces sá ri os e in dis pen sá ve is, nos pri me i ros dias de
ado ção, por quan to os pri me i ros con ta tos da cri an ça
com o mun do se dão por in ter mé dio da mãe. Com a
mãe ado ti va não é di fe ren te. Mes mo que a cri an ça
não seja um re cém-nas ci do, ela ne ces si ta de cu i da-
dos es pe ci a is para se adap tar ao novo lar, à nova si tu-
a ção fa mi li ar. Além dis so, a apro va ção da ini ci a ti va
de ve rá re sul tar, de ime di a to, em es tí mu lo para no vas
ado ções, tão ne ces sá ri as para mi ni mi zar as ca rên ci-
as so ci a is e o ele va do nú me ro de me no res aban do-
na dos exis ten tes no Bra sil.

II – Aná li se

A pro pos ta en con tra-se subs cri ta por mais de
27(vin te e sete) ilus tres Se na do res, com o que fica
aten di do o re qui si to do art. 60, in ci so I, da Lei Fun da-
men tal.

Ade ma is, não atin ge qual quer dos nú cle os
cons ti tu ci o na is imo di fi cá ve is do § 4º do mes mo art.
60, nem tam pou co prin cí pi os fun da men ta is es tru tu-
ran tes do Esta do bra si le i ro.

No mé ri to, tam pou co há ne gar a con ve niên cia e
a opor tu ni da de da ini ci a ti va sob exa me.

Com efe i to, como bem ano ta a jus ti fi ca ção, a
Cons ti tu i ção Fe de ral, na Se ção em que dis põe so bre
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a Assis tên cia So ci al, já de fi ne como de ver do Esta do,
in de pen den te men te de con tri bu i ção à pre vi dên cia so -
ci al, não só a pro te ção à fa mí lia, à ma ter ni da de, à in -
fân cia e à ado les cên cia, mas tam bém o am pa ro às
cri an ças e ado les cen tes ca ren tes (CF, art. 203, I e II).
Ade ma is, a par de seu in dis cu tí vel ca rá ter iso nô mi co
– já que a ser vi do ra pú bli ca, como an tes re fe ri do, já
goza do mes mo di re i to -, a pro pos ta tam bém aten de a 
jus ta re i vin di ca ção das tra ba lha do ras da ini ci a ti va pri -
va da, que, ao op ta rem por uma ado ção, pas sa ri am a
des fru tar de con di ções ade qua das para pro por ci o nar
ao ado ta do me lhor as sis tên cia so bre tu do sob o pon to
de vis ta psi co ló gi co, es sen ci al ao pe río do ini ci al de
adap ta ção no novo lar.

Por fim, for ço so é ain da ad mi tir que o co gi ta do
be ne fi cio pode mu i to bem cons ti tu ir um es ti mu lo a
mais para a ado ção de me no res ca ren tes e aban do-
na dos, con tri bu in do, em suma, para mi no rar os efe i-
tos des se gra ve pro ble ma so ci al.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela apro va-
ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
2000, aco lhen do a Emen da apre sen ta da pelo Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te, nos se guin tes ter mos:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º da PEC nº 31, de 2000, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º O art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de-
ral pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra-
ções:

“Art. 7º ...................................................
.............................................................

XVIII – li cen ça à ges tan te, com a du ra-
ção de cen to e vin te dias e, nos ter mos da
lei, li cen ça-ma ter ni da de, com du ra ção mí ni-
ma de trin ta e má xi ma de cen to e vin te dias, 
à mu lher a que for con ce di da a ado ção de
cri an ça, sem pre ju í zo do em pre go e do sa lá-
rio das be ne fi ciá ri as de qual quer das 1i cen-
ças.

XIX – li cen ça-pa ter ni da de, in clu si ve
em caso de ado ção, nos ter mos fi xa dos em
lei;

.................................................  (NR)”
Sala da Co mis são, 7 de maio de 2003. – Edi son

Lo bão, Pre si den te – Serys Slhes sa ren ko, Re la to ra
– Alo i zio Mer ca dan te – Tião Vi a na – Antô nio Car -
los Va la da res – Mag no Mal ta – Pa pa léo Paes –
Edu ar do Su plicy – Ana Jú lia Ca re pa – Siba Ma cha-

do – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – 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 – Luiz Otá vio – Pe dro
Si mon – João Alber to Sou za – Antô nio Car los Ma -
ga lhães – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res –
Re nil do San ta na – Efra im Mo ra is – José Jor ge –
Arthur Vir gí lio – Tas so Je re is sa ti – Ro me ro Jucá –
Jef fer son Pe res – João Ba tis ta Mot ta.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são a pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção re fe ren ci a da à epí gra fe, que tem como
pri me i ra sig na tá ria a ilus tre Se na do ra Ma ria do Car -
mo Alves, ob je ti van do acres cen tar mais um in ci so ao
art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de as se gu rar à
tra ba lha do ra mãe ado ti va o di re i to à li cen ça-ma ter ni-
da de.

Na con for mi da de da pro pos ta sob aná li se, pas -
sa o ci ta do art. 7º da Lei Fun da men tal a vi go rar acres -
ci do o se guin te dis po si ti vo:

“Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res
ur ba nos e ru ra is, além de ou tros que vi sem
à me lho ria de sua con di ção so ci al:

..............................................................
XVIII-A – li cen ça-ma ter ni da de, nos ter -

mos da lei, sem pre ju í zo do em pre go e do
sa lá rio, com du ra ção mí ni ma de trin ta e má -
xi ma de cen tro e vin te dias, à mu lher a
quem for con ce di da a ado ção de cri an ça;”

Jus ti fi can do a me di da, as si na lam os seus
subs cri to res, ini ci al men te, que a pro te ção à ma ter ni-
da de e à in fân cia está pre sen te em vá ri os dis po si ti-
vos cons ti tu ci o na is, como se ve ri fi ca, por exem plo,
do art. 6º, que a de fi ne como um dos di re i tos so ci a-
is, do art. 201, II, se gun do o qual a Pre vi dên cia So ci-
al deve pro por ci o nar, nos ter mos da lei, à ma ter ni-
da de, es pe ci al men te à ges tan te, e tam bém do art.
203, I e II,  que, além de as se gu rar a re fe ri da pro te-
ção in de pen den te de con tri bu i ção à se gu ri da de so-
ci al, pre vê o am pa ro do Esta do às cri an ças e ado-
les cen tes ca ren tes.

Em se gui da, após con sig nar que tan to o Có di go
Ci vil – este para fins de su ces são he re di tá ria – quan to

21234 Sábado  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL18     



o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te re co nhe cem
os mes mos di re i tos ao fi lho ado ti vo e ao fi lho na tu ral,
afir mam que “a Lei nº 8.112/90, que ins ti tu iu o Re gi-
me Ju rí di co Úni co dos ser vi do res fe de ra is, de ter mi na,
em seu art. 210, que a ser vi do ra que ado tar ou ob ti ver
guar da ju di ci al de cri an ça de até um ano de ida de terá 
di re i to a 90 dias de li cen ça re mu ne ra da. Se a cri an ça
ti ver mais de um ano de ida de, o pra zo se re duz para
30 dias, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co o re fe-
ri do ar ti go”.

Logo adi an te, re gis tram que o in ci so XVIII do art. 
7º da Cons ti tu i ção pre viu li cen ça para a mãe bi o ló gi ca
(li cen ça à ges tan te), o que não lhes pa re ce jus to, haja 
vis ta que se a mes ma Cons ti tu i ção ga ran te aos ado -
ta dos os mes mos di re i tos dos fi lhos bi o ló gi cos, “tam -
bém de ve ria as se gu rar-lhes o di re i to à pre sen ça da
mãe ado ti va, como as se gu ra aos re cém-nas ci dos. A
dis cri mi na ção é du pla, pois atin ge a mãe e a cri an ça”.

Pros se guin do, tra zem à co la ção de ci sões que
apon tam vi sí vel con tro vér sia no âm bi to do Po der Ju -
di ciá rio quan to ao re co nhe ci men to, mes mo por equi -
da de, do di re i to à li cen ça-ma ter ni da de em fa vor da
mãe ado ti va, o que, no seu en ten der, só en con tra so -
lu ção me di an te a su ge ri da al te ra ção do tex to cons ti-
tu ci o nal.

E, con clu in do, en fa ti zam que o ob je ti vo da li cen-
ça-ma ter ni da de, aqui pro pos ta, é per mi tir à mãe ado -
ti va con di ções de de di car à cri an ça os cu i da dos ne -
ces sá ri os e in dis pen sá ve is nos pri me i ros dias de ado -
ção, por quan to “os pri me i ros con ta tos da cri an ça com 
o mun do se dão por in ter mé dio da mãe. Com a mãe
não é di fe ren te. Mes mo que a cri an ça não seja um re -
cém-nas ci do, ela ne ces si ta de cu i da dos es pe ci a is
para se adap tar ao novo lar, à nova si tu a ção fa mi li ar”.
Além dis so, a apro va ção da ini ci a ti va “de ve rá re sul tar,
de ime di a to, em es tí mu lo para no vas ado ções, tão ne -
ces sá ri as para mi ni mi zar as ca rên ci as so ci a is e o ele -
va do nú me ro de me no res aban do na dos” exis ten tes
no Bra sil.  É o re la tó rio.

II – Voto

A pro pos ta en con tra-se subs cri ta por mais de 27 
(vin te e sete) ilus tres Se na do res, com o que fica aten -
di do o re qui si to do art. 60, in ci so I, da Lei Fun da men-
tal. Ade ma is, não atin ge qual quer dos nú cle os cons ti-
tu ci o na is imo di fi cá ve is do § 4º do mes mo art. 60, nem
tam pou co prin cí pi os fun da men ta is es tru tu ran tes do
Esta do bra si le i ro. No mé ri to, não há de ne gar que
aten de a jus ta re i vin di ca ção das mães ado ti vas, que,
as sim, pas sa ri am a des fru tar de con di ções de pro por-
ci o nar ao ado ta do me lhor as sis tên cia so bre tu do sob
o pon to de vis ta psi co ló gi co, es sen ci al à sua adap ta-

ção ao novo lar. Devo co lo car em re le vo, no en tan to,
que a for mu la ção pro pos ta não con tem pla di re i to de
na tu re za es tri ta men te fun da men tal, a pon to de a sua
ins ti tu i ção ter de ocor rer, ne ces sa ri a men te, me di an te
ex pres sa ins cri ção no tex to cons ti tu ci o nal. Vale di zer:
o novo di re i to cujo re co nhe ci men to se pro põe es ta rá
a ser con sa gra do em nor ma cons ti tu ci o nal de efi cá cia
di fe ri da ou, na clas si fi ca ção do mes tre José Afon so
da Sil va, de efi cá cia con ti da, o que tor na in dis pen sá-
vel a edi ção de lei pos te ri or de ca rá ter in te gra ti vo.
Assim, se um dos ob je ti vos da pro pos ta, como con -
sig na do na jus ti fi ca ção, é tam bém cri ar es tí mu lo ime -
di a to às ado ções, a ins ti tu i ção do re fe ri do di re i to
dar-se-á de for ma mu i to mais ágil e pro ve i to sa se uti li-
za do, para esse fim, o pro je to de lei or di ná ria, de tra -
mi ta ção bem mais sim ples e rá pi da, so bre tu do por
não exi gir quo rum qua li fi ca do para vo ta ção. Ante o
ex pos to – ain da que não me opo nha à sua apro va ção
-pa re ce-me mais con sen tâ neo que a ilus tre Au to ra
de ve ria op tar pela via in fra cons ti tu ci o nal. É o voto.

RELATÓRIO

Re la to ra: Se na do ra Serys Slhes sa ren ko

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são a pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção re fe ren ci a da à epí gra fe, que tem como
pri me i ra sig na tá ria a ilus tre Se na do ra Ma ria do Car -
mo Alves, ob je ti van do acres cen tar mais um in ci so ao
art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de as se gu rar à
tra ba lha do ra mãe ado ti va o di re i to à li cen ça-ma ter ni-
da de. Na con for mi da de da pro pos ta sob aná li se, pas -
sa o ci ta do art. 7º da Lei Fun da men tal a vi go rar acres -
ci do do se guin te dis po si ti vo:

Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res
ur ba nos e ru ra is, além de ou tros que vi sem
à me lho ria de sua con di ção so ci al:

..............................................................
XVIII-A – li cen ça-ma ter ni da de, nos ter -

mos da lei, sem pre ju í zo do em pre go e do
sa lá rio, com du ra ção mí ni ma de trin ta e má -
xi ma de cen to e vin te dias, à mu lher a quem 
for con ce di da a ado ção de cri an ça;

Jus ti fi can do a me di da, as si na lam os seus
subs cri to res, ini ci al men te, que a pro te ção à ma ter ni-
da de e à in fân cia está pre sen te em ári os dis po si ti-
vos cons ti tu ci o na is, como se ve ri fi ca, por exem plo,
do art. 6º, que a de fi ne como um dos di re i tos so ci a-
is, do art. 201, II, se gun do o qual a pre vi dên cia so ci-
al deve pro por ci o nar, nos ter mos da lei, pro te ção à
ma ter ni da de, es pe ci al men te à ges tan te, e tam bém
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do art. 203, I e II, que além de as se gu rar a re fe ri da
pro te ção in de pen den te men te de con tri bu i ção à se-
gu ri da de so ci al, pre vê o am pa ro do es ta do às cri an-
ças e ado les cen tes ca ren tes.

Em se gui da, após con sig nar que tan to o Có di go
Ci vil, este para fins de su ces são he re di tá ria, quan to o
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, re co nhe cem
os mes mos di re i tos ao fi lho ado ti vo e ao fi lho na tu ral,
afir mam que a Lei nº 8.112/90, que ins ti tu iu o re gi me
ju rí di co úni co dos ser vi do res fe de ra is, de ter mi na, em
seu art. 210, que a ser vi do ra que ado tar ou ob ti ver
guar da ju di ci al de cri an ça de até um ano de ida de terá 
di re i to a 90 dias de li cen ça re mu ne ra da. Se a cri an ça
ti ver mais de um ano de ida de, o pra zo se re duz para
30 dias, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co do re -
fe ri do ar ti go.

Logo adi an te, re gis tram que o in ci so XVIII do art. 
7º da Cons ti tu i ção pre viu li cen ça ape nas para a mãe
bi o ló gi ca (li cen ça à ges tan te), o que não lhes pa re ce
jus to, haja vis ta que se a mes ma Cons ti tu i ção ga ran te
aos ado ta dos os mes mos di re i tos dos fi lhos bi o ló gi-
cos, tam bém de ve ria as se gu rar-lhes o di re i to à pre-
sen ça da mãe ado ti va, como as se gu ra aos re-
cém-nas ci dos. A dis cri mi na ção é du pla, pois atin ge a
mãe e a cri an ça.

Pros se guin do, tra zem à co la ção de ci sões que
apon tam vi sí vel con tro vér sia no âm bi to do Po der Ju di-
ciá rio quan to ao re co nhe ci men to, mes mo por eqüi da-
de, do di re i to à li cen ça-ma ter ni da de em fa vor da mãe
ado ti va, o que, no seu en ten der, só en con tra so lu ção
me di an te a su ge ri da al te ra ção do tex to cons ti tu ci o nal.

E, con clu in do, en fa ti zam que o ob je ti vo da li cen-
ça-ma ter ni da de, aqui pro pos ta, é per mi tir à mãe ado -
ti va con di ções de de di car à cri an ça os cu i da dos ne -
ces sá ri os e in dis pen sá ve is, nos pri me i ros dias de
ado ção, por quan to os pri me i ros con ta tos da cri an ça
com o mun do se dão por in ter mé dio da mãe. Com a
mãe ado ti va não é dfe ren te. Mes mo que a cri an ça não 
seja um re cém-nas ci do, ela ne ces si ta de cu i da dos
es pe ci a is para se adap tar ao novo lar, à nova si tu a ção
fa mi li ar. Além dis so, a apro va ção da ini ci a ti va de ve rá
re sul tar, de ime di a to, em es tí mu lo para no vas ado-
ções, tão ne ces sá ri as para mi ni mi zar as ca rên ci as
so ci a is e o ele va do nú me ro de me no res aban do na-
dos exis ten tes no Bra sil.

II – Aná li se

A pro pos ta en con tra-se subs cri ta por mais de 27
(vin te e sete) ilus tres Se na do res, com o que fica aten di-

do o re qui si to do art. 60, in ci so I, da Lei Fun da men tal.
Ade ma is, não atin ge qual quer dos nú cle os cons ti tu ci o-
na is imo di fi cá ve is do § 4º do mes mo art. 60, nem tam -
pou co prin cí pi os fun da men ta is es tru tu ran tes do Esta do
bra si le i ro. No mé ri to, tam pou co há ne gar a con ve niên cia
e a opor tu ni da de da ini ci a ti va sob exa me. Com efe i to,
como bem ano ta a jus ti fi ca ção, a Cons ti tu i ção Fe de ral,
na Se ção em que dis põe so bre a Assis tên cia So ci al, já
de fi ne como de ver do Esta do, in de pen den te men te de
con tri bu i ção à pre vi dên cia so ci al, não só a pro te ção à
fa mí lia, à ma ter ni da de, à in fân cia e à ado les cên cia, mas 
tam bém o am pa ro às cri an ças e ado les cen tes ca ren tes
(CF, art. 203, I e II). Ade ma is, a par de seu in dis cu tí vel
ca rá ter iso nô mi co – já que a ser vi do ra pú bli ca, como
an tes re fe ri do, já goza do mes mo di re i to –, a pro pos ta
tam bém aten de a jus ta re i vin di ca ção das tra ba lha do ras
da ini ci a ti va pri va da, que, ao op ta rem por uma ado ção,
pas sa ri am a des fru tar de con di ções ade qua das para
pro por ci o nar ao ado ta do me lhor as sis tên cia so bre tu do
sob o pon to de vis ta psi co ló gi co, es sen ci al ao pe río do
ini ci al de adap ta ção no novo lar.

Por fim, for ço so é ain da ad mi tir que o co gi ta do
be ne fí cio pode mu i to bem cons ti tu ir um es tí mu lo a
mais para a ado ção de me no res ca ren tes e aban do-
na dos, con tri bu in do, em suma, para mi no rar os efe i-
tos des se gra ve pro ble ma so ci al.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela apro va-
ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
2000.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2003. – Se na-
dor Serys Slhes sa ren ko, Re la to ra.

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR ALOIZIO
MERCADANTE PERANTE A COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

I – Re la tó rio

Sob o cri vo des ta Co mis são a pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção re fe ren ci a da à epí gra fe, que
tem como pri me i ra sig na tá ria a ilus tre Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves, ob je ti van do acres cen tar mais um
in ci so ao art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de ins ti-
tu ir o di re i to à li cen ça-ma ter ni da de, a ser con ce di do à
tra ba lha do ra que efe tu ar ado ção de cri an ça.
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Na con for mi da de da pro pos ta sob aná li se, pas -
sa o ci ta do art. 7º da Lei Fun da men tal a vi go rar acres -
ci do do se guin te dis po si ti vo:

Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res
ur ba nos e ru ra is, além de ou tros que vi sem
à me lho ria de sua con di ção so ci al:

..............................................................
XVIII-A – li cen ça-ma ter ni da de, nos ter -

mos da lei, sem pre ju í zo do em pre go e do
sa lá rio, com du ra ção mí ni ma de trin ta e má -
xi ma de cen to e vin te dias, à mu lher a quem 
for con ce di da a ado ção de cri an ça;

Co nhe ci do, na re u nião do úl ti mo dia 23, o re la tó-
rio ela bo ra do pela no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko, com ma ni fes ta ção fa vo rá vel à ino va ção em tela, a
ma té ria nos foi en tão en ca mi nha da em ra zão de pe di-
do de vis ta, pron ta men te aco lhi do por esta Co mis são.

II – Aná li se

Qu an to à pre co ni za da con ces são, nos ter mos
pro pos tos, de li cen ça-ma ter ni da de à mãe ado ti va,
con cor da mos in te gral men te com a bem lan ça da aná -
li se da ilus tre re la to ra, in clu si ve com a sua ma ni fes ta-
ção fa vo rá vel.

Entre tan to, en ten de mos que a pro pos ta em exa -
me, con ces sa ve nia, deve re ce ber in dis pen sá vel am -
pli a ção, por quan to as mes mas ra zões que jus ti fi cam
a ins ti tu i ção do co gi ta do di re i to a fa vor da mãe ado ti va
tam bém mi li tam, a nos so ver, em prol do pai ado ti vo.

Assim, até por uma ques tão de eqüi da de, pa re-
ce-nos tam bém opor tu no es ten der ao pai ado ti vo o di -
re i to à li cen ça-pa ter ni da de a que se re fe re o in ci so
XIX do art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re gis tre-se ain da, por opor tu no, que esse novo
di re i to terá apli ca ção ime di a ta, haja vis ta que, se gun-
do es ta be le ce o § 1º do art. 10 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, até que a lei ve nha a dis -
ci pli nar o dis pos to no art. 7º XIX, da Cons ti tu i ção, o
pra zo de li cen ça-pa ter ni da de a que se re fe re o in ci so
é de cin co dias. Ao le gis la dor or di ná rio, por tan to, ca -
be rá ape nas, a seu ju í zo, pos te ri or men te man ter ou
am pli ar o nú me ro de dias con cer nen tes ao di re i to em
ques tão. No en tan to, há ne ces si da de de adap tar a
pro pos ta de al te ra ção cons ti tu ci o nal às nor mas de
téc ni ca le gis la ti va pre vis tas na Lei Com ple men tar nº
95, de 1998, com a re da ção dada pela Lei Com ple-
men tar nº 107, de 2001. 

Assim, é pre fe rí vel al te rar a re da ção do atu al in -
ci so XVIII do art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral para es -
ten der à mãe ado tan te be ne fí ci os as se me lha dos à li -
cen ça à ges tan te em vez de acres cen tar novo in ci so
ao ex ten so elen co dos di re i tos dos tra ba lha do res es -
ta be le ci dos no re fe ri do ar ti go.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o nos so voto é no sen ti do da
apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
31, de 2000, com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1 

Dê-se ao art. 1º da PEC nº 31, de 2000, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º O art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de-
ral pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra-
ções:

“Art. 7º ...................................................
..............................................................
XVIII – li cen ça à ges tan te, com a du -

ra ção de cen to e vin te dias e, nos ter mos
da lei, li cen ça-ma ter ni da de, com du ra ção
mí ni ma de trin ta e má xi ma de cen to e vin -
te dias, à mu lher a que for con ce di da a
ado ção de cri an ça, sem pre ju í zo do em-
pre go e do sa lá rio das be ne fi ciá ri as de
qual quer das li cen ças;

XIX – li cen ça-pa ter ni da de, in clu si ve
em caso de ado ção, nos ter mos fi xa dos
em lei; 

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

Sala da Co mis são,    de              de 2003. –
Alo i zio Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 26, de 14-2-2000:

“Art. 6º São di re i tos so ci a is a edu ca ção, a sa ú-
de, o tra ba lho, a mo ra dia, o la zer, a se gu ran ça, a pre -
vi dên cia so ci al, a pro te ção à ma ter ni da de e à in fân-
cia, a as sis tên cia aos de sam pa ra dos, na for ma des ta
Cons ti tu i ção.”
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Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;
....................................................................................

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

....................................................................................
(*)Re da ção dada ao ar ti go pela Emen da Cons ti-

tu ci o nal nº 20, de 15-12-98:
“Art. 201. A pre vi dên cia so ci al será or ga ni za da

sob a for ma de re gi me ge ral, de ca rá ter con tri bu ti vo e
de fi li a ção obri ga tó ria, ob ser va dos cri té ri os que pre -
ser vem o equi lí brio fi nan ce i ro e atu a ri al, e aten de rá,
nos ter mos da lei, a:

II – pro te ção à ma ter ni da de, es pe ci al men te à
ges tan te;
....................................................................................

Art. 203. A as sis tên cia so ci al será pres ta da a
quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de con tri-
bu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je ti vos:

I – a pro te ção à fa mí lia, à ma ter ni da de, à in fân-
cia, à ado les cên cia e à ve lhi ce;

II – o am pa ro às cri an ças e ado les cen tes ca ren-
tes;
....................................................................................

0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – So bre a
mesa, ofí cio do Pre si den te da Co mis são de Edu ca-
ção que pas so a ler.

É lido o se guin te

Of. Nº CE/44/2003

Bra sí lia, 8 de ju lho 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, os Pro je tos de De cre tos Le gis la-
ti vos de nºs 27, 59 e 121 de 2003.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.

0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Com
re fe rên cia ao ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio, 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.

0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – O Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 30 de ju-
lho de 2003, pu bli cou no dia 31 do mes mo mês e
ano, em edi ção ex tra, a Me di da Pro vi só ria nº 125,
de 2003, que “Insti tui no Bra sil o Sis te ma de Cer ti fi-
ca ção do Pro ces so de Kim ber ley – SCPK, re la ti vo à
ex por ta ção e à im por ta ção de di a man tes bru tos, e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

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

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

Blo co Par la men tar da Mi no ria (PFL/PSDB)

Efra im Mo ra is (PFL)           Ro dolp ho Tou ri nho (PFL)
Tas so Je re is sa ti (PSDB) vago

Cé sar Bor ges (PFL) vago
Edu ar do Aze re do (PSDB) vago

Blo co de Apo io ao Go ver no (PT/PSB/PTB/PL)

Tião Vi a na (PT)                   Fer nan do Be zer ra (PTB)
Anto nio Car los Va la da res (PSB)     Ro ber to Sa tur ni no (PT)
Mag no Mal ta (PL) Ana Jú lia Ca re pa (PT)

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Sér gio Ca bral
Ju vên cio da Fon se ca Luiz Otá vio
Hé lio Cos ta Ney Su as su na

PDT

Jef fer son Pé res Alme i da Lima

PPS

Mo za ril do Ca val can ti João Ba tis ta Mot ta
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DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PT

Nel son Pel le gri no Fá ti ma Be zer ra
Arlin do Chi na glia Iriny Lo pes

PFL

José Car los Ale lu ia Ká tia Abreu
Ro dri go Maia  Antô nio Car los Ma ga lhães Neto

PMDB

Eu ní cio Oli ve i ra Asdrú bal Ben tes
Men des Ri be i ro Fi lho           Car los Edu ar do Ca do ca

PSDB

Ju tahy Jú ni or            Antô nio Car los Men des Tha me
Cus tó dio Mat tos Luiz Car los Ha uly

PP

Pe dro Henry Cel so Rus so man no

PTB

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

PL

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

PSB

Edu ar do Cam pos Re na to Ca sa gran de

PV(*)

De ley Edson Du ar te

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

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi-
ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 31-7-2003;
– De sig na ção da Co mis são: 1º-8-2003;
– Insta la ção da Co mis são: 4-8-2003;
– Emen das: até 6-8-2003 (7º dia da pu bli ca ção);
– Pra zo fi nal na Co mis são: 31-7-2003 a 13-8-2003
(14º dia);
– Re mes sa do pro ces so à CD: 13-8-2003;
– Pra zo na CD: de 14-8-2003 a 27-8-2003 (15º ao
28º dia);

– Re ce bi men to pre vis to no SF: 27-8-2003;
– Pra zo no SF: de 28-8-2003 a 10-9-2003 (42º dia);
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 10-9-2003;
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,
pela CD: de 11-9-2003 a 13-9-2003 (43º ao 45º dia);
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir
de: 14-9-2003 (46º dia);

– Pra zo fi nal no Con gres so: 28-9-2003  (60 dias).

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a Co -
mis são Mis ta que aca ba de ser de sig na da de ve rá
to mar suas de li be ra ções de acor do com o dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 14 do Re gi men to Co mum,
ou seja, os vo tos dos mem bros do Se na do Fe de ral e 
da Câ ma ra dos De pu ta dos de ve rão ser to ma dos em 
se pa ra do.

0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – So bre a 
mesa, avi so do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas
dqa União que pas so a ler.

É lido o se guin te

Avi so  nº 1.232GP/TCU

Bra sí lia, 24 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a sa tis fa ção de di ri gir-me a Vos sa Exce -

lên cia para apre sen tar a pu bli ca ção “Tra ba lhos Re le-
van tes So bre a Pre vi dên cia So ci al – Uma Con tri bu i-
ção do TCU ao De ba te da Re for ma da Pre vi dên cia
So ci al”. A obra con tém a sín te se das prin ci pa is fis ca li-
za ções de sen vol vi das por esta Cor te de Con tas re la-
ti vas a as sun to de tão gran de in te res se para a so ci e-
da de bra si le i ra.

Com es pí ri to de co la bo ra ção e ob je ti van do for -
ne cer sub sí di os téc ni cos aos de ba tes pro mo vi dos no
âm bi to do Con gres so Na ci o nal, é que foi edi ta do o re -
fe ri do tra ba lho.

Res sal to, por opor tu no, que o tex to in te gral dos
res pec ti vos re la tó ri os pode ser aces sa do na pá gi na
do TCU na in ter net, no en de re ço: www.tcu.gov.br.

Espe ro que essa pu bli ca ção pos sa con tri bu ir
efe ti va men te para os im por tan tes de ba tes acer ca da
Re for ma Pre vi den ciá ria.

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.
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TRABALHOS  RELEVANTES
SOBRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL

Uma Con tri bu i ção do TCU
 ao De ba te da Re for ma da Pre vi dên cia So ci al
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ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA SEGURIDADE SOCIAL
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SISTEMAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

21258 Sábado  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL42     



Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  2 21259    43ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



21260 Sábado  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL44     



Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  2 21261    45ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



21262 Sábado  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL46     



Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  2 21263    47ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



21264 Sábado  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL48     



Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  2 21265    49ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



21266 Sábado  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL50     



DEVEDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INSS
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0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – O ex pe-
di e ne te vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF. nº 647/2003

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Re i te ran do o ofí cio nº 380/2001, da ta do de

16-2-01, so li ci to a Vos sa Exce lên cia, para fins de
ins tru ção dos au tos da ação de Res sar ci men to, DI nº 
45606-2/99, pro pos ta por Asdrú bal Zola Vas quez
Cru xen con tra Rede Glo bo de Te le vi são Ltda., en vi ar
a este Ju í zo có pia dos re la tó ri os dos tra ba lhos des sa
Co mis são, em es pe ci al os que en vol vam o Sr.
Asdrús bal Zola Vas quez Cru xen e que te nham per ti-
nên cia com o in ven tá rio de Was hing ton Luiz No mi-
na to.

Na opor tu ni da de, apre sen to a Vos sa Exce lên-
cia, pro tes tos de con si de ra ção e apre ço. – Lí lia Si mo-
ne Ro dri gues da Cos ta Vi e i ra, Ju í za de Di re i to
Subs ti tu ta.

0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro-
ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999-SF.

A do cu men ta ção se le ci o na da foi en ca mi nha da
em 1º de agos to de 2003 à au to ri da de re que ren te, por 
meio do Ofí cio SGM nº 439/2003.

É o se guin te o ofí cio SGM nº 439/2003

OF. SGM Nº 439/2003

Bra sí lia, 10 de agos to de 2003

Ref.: Ofi cio nº 647/03
Pro ces so nº 45 606-2/99
Ação: Res sar ci men to
Au tor: Asdrú bal Zola Vas quez Cru xen
Réu: Rede Glo bo de Tele vi são

Me ri tís si ma Ju í za,

1. Com re fe rên cia ao Ofi cio nº 380/2001, da ta-
do de 16-02-2001, in for mo a V. Exª que o mes mo
não foi re cep ci o na do por esta Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa;

2. De or dem e em aten ção ao ofí cio aci ma re fe ri-
do, re cep ci o na do na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa nes ta
data, in for mo a V. Exª que, no Re la tó rio Fi nal da Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, cri a da pelo Re que-
ri men to nº 118, de 1999 CPI do Ju di ciá rio, cons ta o
“Re la tó rio das Inves ti ga ções” re fe ren te à “Di la pi da ção

do pa tri mô nio do me nor Luiz Gus ta vo No mi na to –
Vara de Órfãos e Su ces sões de Bra sí lia”, que ora en -
ca mi nho e cujo tex to foi pu bli ca do no Vo lu me 1/11 do
Su ple men to do Diá rio do Se na do Fe de ral, de 10 de
de zem bro de 1999, pá gi nas 817/1.012. 

Na opor tu ni da de, apre sen to a V. Exª meus pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção, co lo can do-me à dis -
po si cão des te r. Ju í zo para qua is quer  ou tros es cla re-
ci men tos. – Ra i mun do Car re i ro Sil va, Se cre tá-
rio-Ge ral da Mesa.

0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, no bre Se na dor Ma gui to Vi le la, em pri me i-
ro lu gar, re gis tro a nos sa sa tis fa ção pelo re tor no de V.
Exª a esta Casa. Di zia, há pou co, quan do cum pri men-
ta va V. Exª, que o bom fi lho à casa tor na, o que en se ja
a ale gria de to dos os Se na do res e, na tu ral men te, de
to dos os  mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, hoje, pre ten do fa lar so bre a re u-
nião do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al, co or de na da pelo ex-Pre fe i to de Por to Ale gre,
ex-De pu ta do Fe de ral, Tar so Gen ro.

Sr. Pre si den te, du ran te a re u nião do Con se lho
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, re a li za da,
esta se ma na, em São Pa u lo, em pre sá ri os e sin di ca-
lis tas apre sen ta ram pro pos tas com vis tas à re to ma da
do cres ci men to, as sun to que que ro co men tar des ta
tri bu na.

Ten do par ti do de um ór gão de acon se lha men to
do Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va,
ór gão este que in clu si ve par ti ci pou ati va men te da ela -
bo ra ção dos pro je tos das re for mas da Pre vi dên cia e
da tri bu tá ria, o qual cer ta men te irá atu ar na ques tão
da re for ma tra ba lhis ta, cre io ser im por tan te co men-
tar mos acer ca des sas pro pos tas.

Ve ja mos o que de se jam os se to res que par ti ci-
pa ram des se Con se lho:

1 – Re a jus te de pre ços e sa lá ri os com base na
meta de in fla ção.

Essa cor re ção, com base na meta da in fla ção
fu tu ra – área em que mu i to tra ba lhei como De pu ta do,
a da po lí ti ca sa la ri al: ter ou não ter? – en tra em uma li -
nha pe ri go sa que eu qua se cha ma ria de fio da na va-
lha. Em pri me i ro lu gar, a pre fi xa ção de pre ços e sa lá-
ri os leva a um au men to ge ral de pre ços. Os sa lá ri os
po de rão até ter, mas será no má xi mo aque le ín di ce.
Aci ma dis so, os pre ços po de rão su bir, e os sa lá ri os
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não vão acom pa nhar, por que o em pre sá rio vai fi xar
seu pre ço com a pro je ção da in fla ção fu tu ra na que le
mí ni mo. Mas ele tem li ber da de, aci ma dis so, de fi xar o 
que bem en ten der. Por ou tro lado, sa be mos que os
sa lá ri os re ce be rão exa ta men te o ín di ce pre fi xa do.
Esse com po nen te po de rá con tri bu ir para a vol ta ou
para o cres ci men to da in fla ção.

Falo isso com tran qüi li da de, Sr. Pre si den te, por -
que sem pre de fen di po lí ti ca sa la ri al. Ao mes mo tem -
po em que a de fen dia, sem pre di zia que, no dia em
que a in fla ção es ti ver aba i xo dos dois dí gi tos ao ano,
não vejo mais mo ti vo para po lí ti cas sa la ri a is. Vejo,
sim, mo ti vo para uma po lí ti ca de ele va ção do va lor do
sa lá rio mí ni mo, que se ria pa râ me tro para a tal de li vre
ne go ci a ção na re cu pe ra ção dos sa lá ri os dos tra ba-
lha do res.

Eu di zia e re a fir mo: é pre ci so que haja sim ples-
men te um in di ca ti vo na lei que dis po nha que, na data
base, os tra ba lha do res te rão pelo me nos a re cu pe ra-
ção da per da acu mu la da da in fla ção dos úl ti mos doze
me ses. Isso não é in de xar; é re por o que se per deu.
Mas, quan do se fixa a in fla ção fu tu ra, pode-se er rar
se for ele va da ou se for mu i to ba i xa. Aí, o ris co da in -
de xa ção.

São es sas, por tan to, Sr. Pre si den te, as mi nhas
pre o cu pa ções com o pri me i ro item da re u nião do
Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al,
que dis cu tiu a in de xa ção de pre ços e sa lá ri os. Isso
me pre o cu pa. Pre fi ro que haja uma po lí ti ca de ele va-
ção do va lor do sa lá rio mí ni mo para fa zer com que a
in fla ção de fato con ti nue sob con tro le. Em hi pó te se al -
gu ma, de ve mos ace i tar que ela ul tra pas se os dois dí -
gi tos ao ano. 

2. Ele va ção do dó lar.
Se gun do es ses se to res, o dó lar de ve ria su bir

para fi car en tre R$3,30 e R$3,50. 
Se ria uma in ter ven ção in di re ta e in de vi da no

câm bio. Se, por um lado pode es ti mu lar a ex por ta ção,
por ou tro, vai en ca re cer a im por ta ção de pro du tos es -
sen ci a is. Eu, par ti cu lar men te, pen so que o dó lar –
isso não es tou di zen do que te nha de ser, por que se -
não tam bém es ta ria di zen do, de for ma in di re ta, que
aqui no Se na do que re mos in ter vir – não de ve ria es tar
aci ma de R$3,00. E aqui já si na li zam R$3,30 e
R$3,50. Tam bém me pre o cu pa essa po si ção.

O com por ta men to da ba lan ça co mer ci al, al ta-
men te fa vo rá vel, tam bém não jus ti fi ca ria essa po si-
ção. Só no mês de ju lho, o sal do da ba lan ça foi de
US$1,732 bi lhão.

No ano, a ba lan ça acu mu la um sal do po si ti vo,
Sr. Pre si den te Ma gui to Vi le la, de US$12,130 bi lhões,

e já se es ti ma que esse nú me ro che gue a US$20 bi -
lhões até de zem bro.

O ter ce i ro item dis cu ti do, a res pe i to do qual tam -
bém que ro co men tar as mi nhas pre o cu pa ções, re fe-
re-se à re du ção da taxa real de ju ros para 8%, em
2003, e 5%, em 2004, o que se ria o ide al. Sou um bri -
ga dor, um pe le a dor, como falo sem pre, e sou um crí ti-
co da alta taxa de ju ros. Mas acre di tar que a taxa de
ju ros, ain da este ano, po de rá ter uma ca í da tão for te,
como aqui está in di ca do, pre o cu pa-me bas tan te.

Des con ta da a in fla ção, hoje essa taxa está em
tor no de 18%, com pa ran do a Se lic (24,5% ao ano)
com as ex pec ta ti vas de in fla ção para os pró xi mos 12
me ses (6,5%). Man ti da essa ex pec ta ti va in fla ci o ná ria,
a taxa de ju ros ca i ria ime di a ta men te para 14,5%. 

A taxa mais pró xi ma des se pa ta mar, de 15,25%, 
foi re gis tra da em fe ve re i ro de 2001, mas, a par tir de
abril da que le ano, vol tou a su bir até atin gir os per cen-
tu a is que co nhe ce mos hoje e que tan to es ta mos cri ti-
can do. Ou seja, nem o céu, nem a ter ra, va mos tra ba-
lhar, sim, para di mi nu ir a taxa de ju ros, mas não po de-
mos acre di tar que, de uma hora para ou tra, va mos fa -
zer com que a taxa de ju ros des pen que a pa ta ma res
aba i xo dos dois dí gi tos.

Se ria mu i to es ti mu lan te se vol tás se mos a ter ta -
xas de ju ros mais equi li bra das. Com os re sul ta dos
que es tão sen do ob ti dos nas me di das de com ba te à
in fla ção, acre di to que não es ta mos lon ge dis so. Re pi-
to: cri ti co a taxa de ju ros, que deve di mi nu ir, mas não
dá para en trar, de uma hora para ou tra, numa es ca la
qua se de 10 a zero.

4. Inves ti men to na cons tru ção ci vil.
Sem dú vi da al gu ma, esse é o in ves ti men to de

mais rá pi do re tor no, não so men te eco nô mi co, mas
tam bém so ci al. Mul ti pli ca do ra de in ves ti men tos e em -
pre gos em sua ca de ia pro du ti va, a in dús tria da cons -
tru ção vai além do cam po pu ra men te eco nô mi co,
con tri bu in do para a es ta bi li da de so ci al. Seus in ves ti-
men tos ge ram em pre gos jus ta men te jun to à po pu la-
ção de mão-de-obra me nos qua li fi ca da, ou seja, os
mais po bres e aque les que pos su em ní vel de es co la-
ri da de me nor.  E ain da aju da na re du ção do nos so
ele va do dé fi cit ha bi ta ci o nal.

Por acre di tar nes se po ten ci al da cons tru ção ci -
vil, apre sen tei a esta Casa pro je to de lei que au men ta
de 65% para 75% a par te dos re cur sos cap ta dos em
de pó si tos de pou pan ça pe las en ti da des in te gran tes
do Sis te ma Fi nan ce i ro Bra si le i ro de Pou pan ça e
Emprés ti mo que de vem ser apli ca dos no fi nan ci a-
men to imo bi liá rio. Ou seja, que 75% do di nhe i ro apli -
ca do na pou pan ça, que paga para o pou pa dor so-
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men te 1% e cu jos re cur sos são usa dos para es pe cu-
la ção no mer ca do fi nan ce i ro com ju ros que vão de
10% a 15% ao mês, seja in ves ti do na cons tru ção de
casa pró pria para a po pu la ção de ba i xa ren da. Esse
pro ce di men to ge ra ria mi lhões de em pre gos e tam-
bém mi lhões de ha bi ta ções para um se tor tão im por-
tan te da po pu la ção bra si le i ra.

5. Irri ga ção do mer ca do de tra ba lho com aber tu-
ra de cré di tos.

Sem dú vi da essa é ou tra me di da que pode co la-
bo rar mu i to com a re to ma da do cres ci men to eco nô-
mi co. Sa be mos que a ofer ta de cré di to para pro du ção
e con su mo nos pa í ses ri cos e em mu i tas eco no mi as
emer gen tes é em mé dia equi va len te a 60% do PIB
(Pro du to Inter no Bru to), en quan to aqui no Bra sil essa
ofer ta não che ga a 25%. Por isso a es tag na ção. E es -
ta mos mu i to pre o cu pa dos com o au men to da vi o lên-
cia, tan to no cam po quan to na ci da de.

Não se com ba te a vi o lên cia so men te com pre sí-
di os, mas com in ves ti men tos na área so ci al, com
cres ci men to eco nô mi co, com po lí ti cas de em pre go,
de edu ca ção, de sa ú de etc.

6. Re vi são da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
que li mi ta os gas tos do Go ver no Fe de ral, dos Esta dos
e dos Mu ni cí pi os.

Não acre di to que seja esse o ca mi nho. Falo isso
com mu i ta tran qüi li da de por que, na épo ca, como De -
pu ta do da Opo si ção, fiz mu i tas crí ti cas à Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal, pela for ma como es ta va re di gi-
da. Di zia eu que, em um mo men to de emer gên cia, em 
uma si tu a ção de ca tás tro fe, o Pre fe i to não te ria con di-
ções de des ti nar re cur sos para aten dê-la. Mas a re da-
ção fi nal abriu essa ja ne la, e, hoje, a Lei de Res pon-
sa bi li da de Fis cal, no meu en ten di men to, é fun da men-
tal para a eco no mia dos Mu ni cí pi os e, con se qüen te-
men te, para todo o povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, re a fir mo que não acre di to ser
esse o ca mi nho, pois mu i tos Pre fe i tos e Go ver na do-
res po de rão ser ten ta dos, como eram no pas sa do, an -
tes da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, a efe tu ar gas -
tos aci ma da ca pa ci da de de pa ga men to dos Mu ni cí pi-
os e dos Esta dos. A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
foi, sim, uma boa ini ci a ti va do Go ver no an te ri or. Te-
mos de man tê-la.

A sa í da pode es tar na re vi são da Re so lu ção nº
2.807, do Ban co Cen tral, que re de fi ne as re gras para
o re pre sa men to do cré di to ao se tor pú bli co. Essa re -
so lu ção li mi ta o mon tan te das ope ra ções de cré di to
do se tor pú bli co a 45% do pa tri mô nio de re fe rên cia e
es ta be le ce exi gên ci as que aca bam cri an do di fi cul da-

des para que Esta dos e Mu ni cí pi os pos sam re a li zar
ope ra ções de cré di to.

Pas so a ana li sar ago ra as pro pos tas le va das à
re u nião pelo se tor dos tra ba lha do res – as pri me i ras
fo ram le van ta das pe los em pre sá ri os.

1 – Uso do FGTS como ga ran tia para em prés ti-
mo pago em 24 par ce las.

Con si de ro isso po si ti vo. Esse em prés ti mo se ria
fe i to pela pró pria Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, isen tan-
do o tra ba lha dor das exi gên ci as ca das tra is, já que o
va lor fi nan ci a do se ria ga ran ti do pelo de pó si to exis ten-
te em sua con ta do FGTS. 

A me di da, além de con tri bu ir para ir ri gar a eco -
no mia, per mi ti ria ao tra ba lha dor a su pe ra ção de suas
di fi cul da des even tu a is, sem com pro me ter os re cur-
sos do FGTS, que ca u ci o na ri am o em prés ti mo. Além
dis so, per mi ti ria ao tra ba lha dor o aces so a uma li nha
de cré di to de cus to in fe ri or ao pra ti ca do no mer ca do.

Achei boa essa pro pos ta.
2 – Emprés ti mos a apo sen ta dos no va lor de até

100% do be ne fí cio.
Essa é uma me di da jus ta, pois da ria aos apo -

sen ta dos e pen si o nis tas a opor tu ni da de de ter aces -
so a al guns bens de con su mo que não lhe têm sido
per mi ti dos de vi do à li mi ta ção de seus pro ven tos.

Mas tal como ocor re com o em prés ti mo com ga -
ran tia do FGTS, essa li nha de  cré di to para os apo-
sen ta dos deve ter ju ros in fe ri o res aos pra ti ca dos pelo
mer ca do.

Como se vê, tan to em pre sá ri os quan to tra ba lha-
do res bus cam sa í das emer gen ci a is para a re to ma da
do cres ci men to, es pe ra do e de se ja do por to dos nós.
Mas é pre ci so que a vol ta do cres ci men to se cons trua
so bre ba ses con sis ten tes, para que seja du ra dou ra e
não ve nha a se re ve lar ape nas mais uma bo lha, como
te mos as sis ti do nos úl ti mos anos, que, com qual quer
ven to ou agu lha, ex plo de e re tor na à si tu a ção an te ri or.

O cres ci men to, para res pon der às ne ces si da-
des do País, pre ci sa ser de, no mí ni mo, 3,5% a 4% ao
ano. Se não for as sim, não va mos nos re cu pe rar da
de sa ce le ra ção da ati vi da de eco nô mi ca dos úl ti mos
me ses, em que o ní vel de oci o si da de cres ceu, va ri an-
do en tre 20% e 30%. Nas ca pi ta is, o de sem pre go fica
en tre 20% e 30%, dado que nos as sus ta.

Os pri me i ros pas sos da dos – em bo ra eu faça
con si de ra ções po si ti vas e ne ga ti vas do que foi de ba ti-
do na que le fó rum – mos tram a boa von ta de de to dos
de achar uma sa í da, para que não per ma ne ça mos
nes sa es tag na ção, para que o País vol te a cres cer.
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A fle xi bi li za ção da po lí ti ca mo ne tá ria, com a re -
du ção dos ju ros, já co me çou a dar um si nal po si ti vo
ao mer ca do in ter no.

A li be ra ção de re cur sos do FGTS e o Pla no Sa -
fra, de apo io à agri cul tu ra fa mi li ar, já tra zem es tí mu los
à eco no mia.

De po is do aper to de cin to do pri me i ro tri mes tre,
o gas to co me çou a ace le rar-se de tal for ma, que o su -
pe rá vit pri má rio des pen cou para R$754,7 mi lhões em 
ju nho, de po is de apre sen tar uma mé dia men sal de
R$5,7 bi lhões no pe río do de ja ne i ro a maio. Isso sig ni-
fi ca que o nos so Go ver no está in ves tin do na re to ma-
da do cres ci men to.

Se gun do in for ma ções da Se cre ta ria do Te sou ro,
o ní vel de gas tos dos Mi nis té ri os não so ci a is au men-
tou de 65%, em maio, para 70%, em ju nho. Em  ju nho,
as des pe sas do Go ver no cen tral fi ca ram em R$20,1
bi lhões, ante os R$19,1 bi lhões em maio. No acu mu-
la do do ano, o Go ver no gas tou R$111,9 bi lhões – o
que é um dado po si ti vo.

Não te nho dú vi da de que es ta mos cri an do as
con di ções para re to mar o cres ci men to e de que os re -
sul ta dos co me ça rão a apa re cer ain da este ano. Mas
es tou con vic to de que ha ve rão de ser no ta dos, com
mais fa ci li da de, a par tir do iní cio do ano que vem. 

O se gun do se mes tre leva a in dús tria a uma
ma i or ocu pa ção da ca pa ci da de ins ta la da, para
aten der as en co men das do co mér cio para o Na tal.
É cla ro que es tou pre o cu pa do, pois se fala mu i to em 
de sem pre go; mas, no fim do ano, que i ra mos ou
não, o co mér cio tem um in cre men to. Estou com es -
pe ran ça de que a in dús tria pro du za e ven da mais no 
mês de de zem bro.

O pro gra ma de in cen ti vo às ven das de au to mó-
ve is, anun ci a do pelo Go ver no, sem dú vi da, vai re for-
çar o cres ci men to eco nô mi co no fi nal do se gun do se -
mes tre. O pro je to im pli ca al guns sub sí di os por par te
do Go ver no e o alon ga men to dos pra zos de fi nan ci a-
men to, para que aque les que têm car ros an ti gos pos -
sam tro cá-los por um novo. A tô ni ca do Go ver no é in -
cen ti var a ven da do car ro po pu lar, para fa zer que o ci -
da dão com ba i xa ren da tam bém te nha aces so aos
ve í cu los. Por isso, tam bém é pre ci so uma con tra par ti-
da das mon ta do ras. Eu di zia, em ou tra opor tu ni da de – 
que ro ser co e ren te com meu dis cur so ori gi nal –, que
as mon ta do ras não po dem pen sar em fa zer chan ta-
gem com o Go ver no, ame a çan do-o com de mis são
em mas sa, para ter uma po lí ti ca de in cen ti vo ao con -
su mo do au to mó vel.

E como se da ria essa com pen sa ção? Pri me i ro,
ge ran do-se mais em pre gos; se gun do, atu a li zan do-se

o sa lá rio dos me ta lúr gi cos, que está de fa sa do,  to dos
nós sa be mos; ter ce i ro, vi san do-se o con su mi dor. Ora, 
o prin cí pio da eco no mia tem uma ló gi ca, não há o que 
in ven tar: quan to mais se ven de, mais se  lu cra. Então,
as mon ta do ras de vem pa rar de au men tar o va lor dos
car ros, como  vêm fa zen do men sal men te. Já que vai
ha ver, de for ma in di re ta, uma po lí ti ca de in cen ti vos do 
Go ver no ao con su mo do car ro, é pre ci so que os pre -
ços não con ti nu em au men tan do, se não nin guém po -
de rá com prar e ob ter be ne fí cio.

O ide al é que um pro gra ma des sa gran de za não
se res trin ja, Sr. Pre si den te, so men te a um se tor, mas
pos sa tam bém ser es ten di do a ou tras ati vi da des da
eco no mia do nos so País, como for ma de mul ti pli car
os em pre gos e, con se qüen te men te, pro pi ci ar me lho-
res con di ções de vida para to dos os bra si le i ros.

Nes se sen ti do, o Go ver no po de ria usar re cur sos
do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT). Sa be mos
que o FAT tem, hoje, algo em tor no de R$70 bi lhões,
que po de ri am ser usa dos não só para a qua li fi ca ção
pro fis si o nal ou para o se gu ro-de sem pre go, mas tam -
bém em po lí ti cas em pre en de do ras, com a de vi da fis -
ca li za ção e o aval ne ces sá rio, para que não haja uma
per da nes te fun do, que é dos tra ba lha do res, o Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor.

Além do que já foi fe i to e dito aqui, o Go ver no es -
tu da tam bém mu dan ças nos mo de los re gu la tó ri os,
em se to res de in fra-es tru tu ra, como trans por te, ener -
gia e sa ne a men to, com o ob je ti vo de atra ir in ves ti-
men tos da ini ci a ti va pri va da.

Sr. Pre si den te, que ro de i xar aqui bem cla ra a
mi nha po si ção, prin ci pal men te quan to à pri va ti za ção
da área de sa ne a men to, pois al guns se to res da so ci-
e da de pa re cem mo vi men tar-se nes se sen ti do. Não é
por aí. Pode ha ver po lí ti ca de in cen ti vo do Go ver no
nes sa área, mas nin guém vai achar que a so lu ção
para essa ques tão é a pri va ti za ção, como não o foi
em re la ção à ener gia. Lem brem bem o caos ocor ri do
no ano pas sa do, e ago ra al guns fa lam em dar di nhe i-
ro do FAT para as em pre sas pri va ti za das na área de
ener gia, como so lu ção. Não con tem com o nos so
apo io àque les se to res da so ci e da de que es tão com
essa pa u ta.

Tam bém é im por tan te, isto sim – e está na pa u ta
do Go ver no –, in cen ti var se to res pro du ti vos na área
ru ral, que são com pe ti ti vos, com o ob je ti vo de au men-
tar a ex por ta ção e re du zir a dis pu ta no pró prio mer ca-
do in ter no. Ou tro dia, Sr. Pre si den te, ci tei o exem plo
do vi nho, mas não que ro fa lar aqui todo dia do vi nho.
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Até tomo um co pi nho de vi nho tin to fre qüen te men te –
não todo dia –, pois di zem que faz bem para a sa ú de.

Sr. Pre si den te, po de mos so mar a es ses es for-
ços do Go ver no, para a re to ma da do cres ci men to
eco nô mi co, o lan ça men to do Fó rum Na ci o nal do
Tra ba lho. Esti ve em um even to re a li za do pela Con -
fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res da Indús tria,
onde ouvi al gu mas crí ti cas ao fó rum ins ta la do no
Pa lá cio. Para mim, to dos os fó runs são le gí ti mos, o
fó rum que as con fe de ra ções e cen tra is po dem re a li-
zar, as sim como o fó rum do Go ver no. É um fó rum
que, na ver da de, re ce be sub sí di os da so ci e da de,
para que o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhe a
esta Casa uma mi nu ta de pro je to, por que é um pro -
je to em bri o ná rio. E o Se na do fará a ver da de i ra re -
da ção fi nal, como di zia e re pi to no va men te, na re -
for ma da Pre vi dên cia. Se al guém pen sa va que a re -
for ma da Pre vi dên cia se ria apro va da na ín te gra,
como veio do fó rum, es ta va mu i to en ga na do: a pro -
pos ta de re for ma já re ce beu qua tro ou cin co al te ra-
ções e, com cer te za, ain da será aper fe i ço a da quan -
do che gar ao Se na do da Re pú bli ca.

Em re su mo, Sr. Pre si den te, es ta mos mu i to en tu-
si as ma dos com a re to ma da do gran de de ba te do
cres ci men to eco nô mi co, que é fun da men tal.

Para con clu ir, peço seja pu bli ca do na ín te gra,
nos Ana is da Casa, um ma ni fes to do Fó rum Sin di cal
dos Tra ba lha do res, que tem uma vi são dis cor dan te
do fó rum mon ta do no Pa lá cio. Esti ve no Fó rum Sin di-
cal e de Po lí ti cas na Re la ção Ca pi tal-Tra ba lho e tam -
bém no Fó rum da CNTI, onde es ta vam cer ca de mil lí -
de res sin di ca is de todo o País, e mu i tas das po si ções
lá apre sen ta das têm o meu en dos so, in clu si ve quan to
a não se to car, na re for ma tra ba lhis ta e sin di cal, no
art. 8º da Cons ti tu i ção.

Se na dor Ma gui to Vi le la, na ver da de, se ler mos
com ca ri nho o art. 8º da Cons ti tu i ção – ela bo ra do na
Cons ti tu in te, de que par ti ci pei, com a la vra do sa u do-
so Ulysses Gu i ma rães, do Par ti do de V. Exª; de Má -
rio Co vas, que to dos lem bram com mu i to ca ri nho; e
de inú me ros De pu ta dos e Se na do res que ain da es -
tão nes ta Casa –, ve ri fi ca re mos que esse ar ti go é um 
mis to de plu ra lis mo com uni ci da de. O art. 8º da
Cons ti tu i ção só não per mi te que se cri em de ze nas
de sin di ca tos da mes ma ca te go ria na mes ma ci da de
ou na mes ma fá bri ca. Todo o res to, pra ti ca men te, é
per mi ti do.

Então, é equi vo ca do achar que te mos de fa zer
uma emen da cons ti tu ci o nal para mu dar o art. 8º da

Cons ti tu i ção para ge rar em pre go. Não é por aí. Esse
ar ti go está bem re di gi do. Te mos de cons tru ir um novo
có di go da li vre ne go ci a ção, do con tra to co le ti vo, da
vida do mo vi men to sin di cal, tan to de em pre ga dos
como de em pre ga do res, que es ta be le ça o for ta le ci-
men to da ne go ci a ção sem pre de acor do com a lei.
Não se pode que rer que pre va le ça a pro pos ta do Go -
ver no an te ri or, em que a li vre ne go ci a ção atro pe la a
lei, o que se ria o fim do Esta do de mo crá ti co de Di re i-
to, como eu dis se al gu mas ve zes.

Sr. Pre si den te, as si nam este do cu men to a Con -
fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res na Indús tria –
CNTI; a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res
no Co mér cio – CNTC; a Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Tra ba lha do res em Trans por tes Ter res tres – CNTTT; a
Con fe de ra ção Na ci o nal das Pro fis sões Li be ra is –
CNPL; a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res
em Trans por tes Ma rí ti mos, Aé re os e Flu vi a is –
CONTTMAF; a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha-
do res em Esta be le ci men to de Cré di to – CONTEC; a
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res na Agri-
cul tu ra – CONTAG; a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra-
ba lha do res em Co mu ni ca ção e Pu bli ci da de –
CONTCOP; a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha-
do res em Esta be le ci men to de Ensi no e Cul tu ra –
CNTEEC; a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do-
res Me ta lúr gi cos – CNTM; a Con fe de ra ção Na ci o nal
dos Tra ba lha do res em Tu ris mo e Hos pi ta li da de –
CONTRATUH; a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba-
lha do res na Ali men ta ção – CNTA; a Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Sa ú de – CNTS – e a
Con fe de ra ção dos Ser vi do res Pú bli cos do Bra sil –
CSPB. Esta vam lá pre sen tes tam bém duas cen tra is
sin di ca is. O do cu men to fala da im por tân cia do cres ci-
men to eco nô mi co, mas de fen de os di re i tos dos tra ba-
lha do res e o art. 8º da Cons ti tu i ção. O Sr. José Ca lix to,
Pre si den te da CNTI, as si na o do cu men to, em nome
dos de ma is Pre si den tes.

Agra de ço a to le rân cia, pois ul tra pas sei um pou -
co o meu tem po. Mais uma vez, cum pri men to o no bre
Se na dor Ma gui to Vi le la e ma ni fes to o or gu lho e a sa -
tis fa ção des ta Casa de re ce bê-lo no dia de hoje, já no
exer cí cio da Pre si dên cia.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)
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0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Agra de-
ço ao Se na dor Pa u lo Paim os vo tos de boas-vin das e
as pa la vras ge ne ro sas a meu res pe i to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho. (Pa u sa.)

S. Exª de cli na do uso da pa la vra.
0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Os Srs.

Se na do res Flá vio Arns, Mo za ril do Ca val can ti e Pe dro
Si mon 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.

HOMENAGEM À CIDADE DE CURITIBA
POR TER SIDO ESCOLHIDA COMO

 “CAPITAL AMERICANA DA CULTURA 2003”

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, como bra si le i ro nas ci do na Ci da de
de Cu ri ti ba, de se jo me as so ci ar à ho me na gem que a
Câ ma ra dos De pu ta dos faz à ci da de, es co lhi da a “Ca -
pi tal Ame ri ca na da Cul tu ra 2003". Jun to com a ale gria
e a emo ção pela es co lha de nos sa Ci da de Sor ri so
para os ten tar tão hon ro sa de fe rên cia sur ge a opor tu-
ni da de de re fle xão so bre o sig ni fi ca do da cul tu ra.

Tal vez a me lhor ma ne i ra de co lo car o sen ti do da
cul tu ra seja de fi ni-la como “A EXPRESSÃO DA ALMA 
DE UM POVO”. Se Cu ri ti ba sen si bi li zou os or ga nis-
mos que ou tor ga ram o tí tu lo, sem dú vi da pe sou todo
o em pe nho do seu povo, de suas ins ti tu i ções e de
seus go ver nos no sen ti do de dotá-la de in fra-es tru tu-
ra que pos si bi li te to das as ati vi da des cul tu ra is que
vêm sen do de sen vol vi das. Mais do que isto, as ati vi-
da des cul tu ra is ma ni fes tam a ma ne i ra de ser, sen tir e
vi ver de seu povo. Um povo que se fez de ra í zes da
ter ra e que sou be aco lher de co ra ção aber to to dos
aque les que co lo ca ram a ci da de no pro je to de suas
vi das. Po de ría mos di zer com pro pri e da de que a cul tu-
ra de Cu ri ti ba tra duz uma sín te se per fe i ta e har mô ni-
ca das ex pres sões cul tu ra is dos mais di ver sos po vos
da ter ra.

Quem qui ser com pro fun di da de e sim pli ci da de
mos trar Cu ri ti ba ao Bra sil e ao Mun do de ve rá re al çar
o es pí ri to aco lhe dor de sua gen te, aber to ao en ten di-
men to e a to das as ar tes. Além da be le za de sua es -
tru tu ra fí si ca, des ta ca-se o pro ces so de hu ma ni za ção
que, sem dú vi da, tem na cul tu ra um de seus mais ex -
pres si vos pi la res.

Cu ri ti ba quer ser uma ci da de-lar no sen ti do de
ofe re cer a to dos con di ções para o de sen vol vi men to
de suas po ten ci a li da des hu ma nas. Cu ri ti ba quer se

re a li zar como ci da de na me di da em que os seus fi lhos
de nas ci men to e de aco lhi da pos sam se re a li zar
como gen te.

Pro cu ran do ven cer os gran des de sa fi os tra zi dos
pelo apor te de tan tos ci da dãos à pro cu ra de um es pa-
ço para vi ver e para se re a li zar, Cu ri ti ba bus ca har mo-
ni zar a luta por jus ti ça so ci al com o de sen vol vi men to
cul tu ral que pode se trans for mar num ins tru men to a
mais, e vi go ro so, no pro ces so de ca mi nha da de ci da-
da nia.

A cul tu ra, en quan to sus ten tá cu lo da auto-es ti-
ma e da va lo ri za ção das ra í zes das pes so as, con tri bui
de for ma de ci si va para que elas se jam agen tes do
pro ces so so ci al de in clu são e de par ti ci pa ção. A
auto-es ti ma é a pró pria sen sa ção de que so mos com -
pe ten tes ao li dar com os de sa fi os da vida e so mos
me re ce do res da fe li ci da de. É uma ques tão do grau
em que nos con si de ra mos ap tos à vida e às suas exi -
gên ci as.

Assim en ten di da, a cul tu ra deve ocu par lu gar de 
des ta que em con jun to com to das as ações que bus -
cam cons tru ir uma ci da de cada vez me lhor, isto é,
cada vez mais hu ma ni za do ra.

Cre mos que a es co lha nes te mo men to tão di fí cil
e tão im por tan te para a hu ma ni da de pos sa con tri bu ir
para que a vida em to das as suas ex pres sões seja o
gran de sen ti do. Pela cul tu ra, Cu ri ti ba po de rá di zer às
ci da des do mun do que o ser hu ma no é o ma i or te sou-
ro de uma ci da de, e va lo ri zar a vida é dig ni fi car a exis -
tên cia.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, to dos fi ca mos to ca dos pe los
pro pó si tos afir ma dos e re a fir ma dos pelo Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va em tor no da ques tão da
fome. Com ra í zes no Nor des te bra si le i ro, as sim como
Lula e como re pre sen tan te de Ro ra i ma, não pre ci so
ter aces so a ela bo ra dos es tu dos para sa ber que per -
sis te a fome no Bra sil e que, pe ran te ela, não há nada
a fa zer se não fir mar par ce ri as en tre as di ver sas ins -
tân ci as de go ver no e da so ci e da de ci vil.

E a su pe ra ção des se pro ble ma, to dos sa be mos,
não pode ser vis ta de ma ne i ra sim plis ta, mas com a
com ple xi da de que ela exi ge. Não é de hoje que são
fe i tos es tu dos so bre o tema, apon ta das suas ca u sas,
e lo ca li za das suas prin ci pa is ví ti mas. Jo sué de Cas -
tro, mé di co e geó gra fo per nam bu ca no, com sua co ra-
gem ci en tí fi ca, já de nun ci a va o pro ble ma, nos idos de
1930. Des de en tão se sabe – uma ver da de que por
ve zes se es con de – que en tre as ca u sas da fome no
Bra sil está a fal ta de re cur sos para ad qui rir co mi da.
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Mas, ao fim e ao cabo, re sol ver o pro ble ma da fome
está vin cu la do ao au men to da pro du ção de ali men-
tos, as sim como da aces si bi li da de des tes a quem qui -
ser (e pu der) ad qui ri-los.

Por isso, é com gran de sa tis fa ção que vi mos as -
cen der ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra uma das pes so as
que mais en ten de das duas co i sas: agri cul tu ra e eco -
no mia so li dá ria.  Ro ber to Ro dri gues, além de agri cul-
tor, é o mais com pe ten te pre ga dor do co o pe ra ti vis mo
no Bra sil. E en tre os ca mi nhos para ala van car a pro -
du ção de ali men tos está, com cer te za, a am pli a ção
do co o pe ra ti vis mo no cam po.

Já em 1993, ao as su mir a pre si dên cia da So ci e-
da de Ru ral Bra si le i ra, Ro ber to Ro dri gues aler ta va
que a “mo der ni da de” no com ba te à fome e à mi sé ria
ad vi ria da as so ci a ção en tre agri cul tu ra e tec no lo gia.

A meta do pro gra ma, se gun do es ti ma ti vas pre li-
mi na res, se ria ali men tar dois mi lhões de fa mí li as, ain -
da em 2003, e, em qua tro anos, al can çar qua se dez
mi lhões de fa mí li as, ou o equi va len te a 46 mi lhões de
bra si le i ros. O que im pli ca ria para a agri cul tu ra, po ten-
ci al men te, cum prir tais me tas? Ve ja mos: apon ta a
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Agri cul tu ra e
Ali men ta ção (FAO) que se ria ne ces sá rio ofer tar 1 mi -
lhão to ne la das de ali men tos por ano para cada gru po
de 1 mi lhão de pes so as. Para o pre si den te da Bol sa
de Gê ne ros Ali men tí ci os do Rio de ja ne i ro (BGA),
José de Sou za e Sil va, será ne ces sá rio du pli car ou
até tri pli car a pro du ção atu al de grãos, para que o pro -
gra ma Fome Zero pos sa al can çar ple no êxi to.

Esse de sa fio, que não é pou co, vai de man dar
dos agri cul to res bra si le i ros um gran de em pe nho. E
uma for ma de po ten ci a li zar essa pro du ção é, jus ta-
men te, por meio das co o pe ra ti vas agrí co las.

E os si na is con cre tos da pre sen ça de Ro ber to
Ro dri gues no Mi nis té rio do Go ver no Lula já se fa zem
sen tir. O go ver no fe de ral, ain da nos pri me i ros dias de
go ver no, de cla rou sua in ten ção de am pli ar os re cur-
sos des ti na dos ao co o pe ra ti vis mo de cré di to para fa -
ci li tar o aces so dos pe que nos e mé di os pro du to res ao 
fi nan ci a men to agrí co la. Para co me çar, em tor no de
1.600 co o pe ra ti vas agrí co las anun ci a ram a do a ção
de 24 mil to ne la das de ali men tos para o Pro gra ma
Fome Zero.

Em se gui da, em en tre vis ta con ce di da jun to com
o pre si den te da Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si-
le i ras (OCB), Már cio Lo pes de Fre i tas, o Mi nis tro Ro -
ber to Ro dri gues in for mou que as fon tes para am pli ar
o cré di to co o pe ra ti vo se rão o Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES) e ins ti tu-
i ções in ter na ci o na is de cré di to co o pe ra ti vo.

A idéia do ti tu lar do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe -
cuá ria e Abas te ci men to (Mapa) é fa zer com que este
atue como for ça au xi li ar do Fome Zero. Esse en vol vi-
men to do Mapa no Fome Zero, não res ta dú vi da,
deve-se ao fato de que ha ve rá ma i or de man da por ali -
men tos no País. Para aten dê-lo, é ne ces sá rio au men-
tar em mais 3 mi lhões de hec ta res a área agrí co la
bra si le i ra. Se gun do o Mi nis tro Ro dri gues, “a ex pan-
são da área agrí co la mo vi men ta rá toda a ca de ia pro -
du ti va do agro ne gó cio, pois vai exi gir mais in su mos,
má qui nas agrí co las, de fen si vos e tam bém vai ge rar
mais ren da e em pre gos”.

Por ou tro lado, o pre si den te da Orga ni za ção das 
Co o pe ra ti vas Bra si le i ras lem brou que a en ti da de já
de sen vol ve, em par ce ria com o Fun do das Na ções
Uni das para a Agri cul tu ra e Ali men ta ção (FAO), o Pro -
gra ma Co o pe ra ti vis mo con tra a Fome. Ba se a da nes -
sa ex pe riên cia, a OCB quer ago ra ter uma par ti ci pa-
ção ma i or no Fome Zero. “Va mos tur bi nar o Fome
Zero”, afir mou Fre i tas.

Por tudo isso, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que,
fi nal men te o pro ble ma da fome no Bra sil terá uma so -
lu ção à al tu ra do que sem pre foi ne ces sá rio, pois va -
mos jun tar a agri cul tu ra e o co o pe ra ti vis mo, duas for -
mas de for ta le cer nos sa eco no mia, para su pe rar o
pro ble ma da fome. Não só por que ha ve rá au men to na 
ofer ta de ali men tos, mas tam bém por que pas sa re-
mos a ter nas co o pe ra ti vas uma fon te pro du ti va para
ala van car a pro du ção na ci o nal.

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

DISCURSO APRESENTANDO

Pro je to de Lei isen tan do o vi nho do IPI

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o vi nho na ci o nal é um dos me lho res do
mun do. Já re ce beu cer ca de 400 prê mi os in ter na ci o-
na is de qua li da de em pa í ses como Fran ça e Itá lia,
onde exis te uma tra di ção de con su mo, ao lado de um
alto ní vel de exi gên cia.

Con tu do, ape sar des sa van ta gem, o Bra sil é um
país im por ta dor de vi nhos fi nos, des ta can do-se na
ex por ta ção ape nas de uvas de mesa e suco de uva. 
Na re a li da de, os vi nhos im por ta dos re pre sen tam cer -
ca de CINQUENTA POR CENTO do to tal con su mi do
no país, em re la ção aos vi nhos de vi ní fe ras na ci o na is.
O con su mo de vi nhos fi nos im por ta dos vem cres cen-
do mu i to, au men tou nos úl ti mos anos de SEIS
MILHÕES para TRINTA MILHÕES DE LITROS.
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Uma si tu a ção que pre ci sa ser re vis ta, mas que
já foi pior. Se gun do da dos da Embra pa, “o dé fi cit do
ba lan ço co mer ci al de uvas, vi nhos e de ri va dos em
2000 so mou CERCA DE SETENTA MILHÕES DE
DÓLARES, re du zin do para TRINTA MILHÕES DE
DÓLARES em 2002”.

O Rio Gran de do Sul, na con di ção de prin ci pal
Esta do pro du tor, so fre ma i or im pac to pois é res pon-
sá vel por cer ca de NOVENTA POR CENTO do vi nho
na ci o nal. Te mos uma área de plan tio da or dem de
VINTE E NOVE MIL HECTARES de vi nhe dos que
pro du zem TREZENTOS E OITENTA E UM MILHÕES 
de qui los de uvas. A vi ni cul tu ra, no meu Esta do, está
con cen tra da na pe que na pro pri e da de ru ral, onde cer -
ca de QUINZE MIL FAMÍLIAS vi vem da pro du ção de
uva. Po de mos, en tão, ava li ar a di men são so ci al des sa
ati vi da de eco nô mi ca.

Esse é o qua dro ge ral. Mas, se apro fun dar mos a 
aná li se, ve re mos que exis te uma sim ples e boa ra zão
para o grau su pe ri or de com pe ti ti vi da de do pro du to
eu ro peu, por exem plo, ou ain da do vi nho chi le no, um
dos mais tra di ci o na is da Amé ri ca La ti na.

Ocor re que, tan to no âm bi to da União Eu ro-
péia como no Chi le, para fins de tri bu ta ção o vi nho
não con si de ra do pro du to in dus tri a li za do, da das as 
suas ca rac te rís ti cas ali men tí ci as e be ne fí ci os à
sa ú de. Assim, o pro du to é ex tre ma men te be ne fi ci-
a do num mer ca do mun di al al ta men te com pe ti ti vo.
Já no Bra sil, a car ga tri bu tá ria so bre o vi nho che ga
a ina cre di tá ve is QUARENTA E DOIS POR CENTO. 
Em ou tros pa í ses que ope ram no mer ca do in ter na-
ci o nal, che ga no má xi mo a DOZE POR CENTO. A
di fe ren ça é bru tal, mes mo sem le var em con ta a to -
ta li da de dos tri bu tos que pe na li zam quem pro duz
no país.

Enquan to a pro du ção na ci o nal en fren ta obs tá-
cu los des se tipo, no ano pas sa do a Fran ça, um dos
prin ci pa is pro du to res da União Eu ro péia sub si di ou
sua agri cul tu ra em CINQÜENTA BILHÕES DE
DÓLARES. Um in cen ti vo des se por te re sul ta em su -
per pro du ção de ali men tos, re ba i xan do pre ços in ter-
na ci o na is e ti ran do a ma i o ria dos pa í ses em de sen-
vol vi men to do mer ca do in ter na ci o nal.  Essa po lí ti ca
fez com que a União Eu ro péia am pli as se tre men da-
men te sua pro du ção de vi nhos, inun dan do e de se qui-
li bran do o mer ca do mun di al.

Srªs e Srs. Se na do res, che gou a hora do Bra sil
tam bém ado tar esse mo der no con ce i to con fe ri do
ao vi nho para fins tri bu tá ri os, pra ti ca do tão in ten sa
e ale gre men te pe los nos sos com pe ti do res in ter na-
ci o na is.

Va mos tam bém isen tar o vi nho na ci o nal do
Impos to So bre Pro du to Indus tri a li za do, o fa mi ge ra do
IPI que há pou cos dias ex pe ri men tou uma alta fan tás-
ti ca de até SETECENTOS POR CENTO em al gu mas
ca te go ri as da be bi da.

Os be ne fí ci os des sa isen ção para a pro du ção
na ci o nal e na sua re la ção com o pro du to es tran ge i ro
são evi den tes. A pe que na que da na ar re ca da ção que
pro vo ca rá, pe sa de lo de qual quer ad mi nis tra ção, será
lar ga men te com pen sa da pelo im pac to fa vo rá vel na
ba lan ça de pa ga men tos. Além dis so, o re vi go ra men to
do se tor tra rá be ne fí ci os eco nô mi cos e so ci a is lo ca li-
za dos al ta men te com pen sa do res em ter mos de ge ra-
ção de ren da e em pre go.

O vi nho é um pro du to no bre. Des de a Anti güi da-
de o ho mem co nhe ce seus be ne fí ci os para a sa ú de. A
pon to de a vi nha ter pre ce di do o pró prio ho mem no
pla ne ta, e o vi nho, seu pro du to, cons tar do uni ver so
mí ti co e cul tu ral da hu ma ni da de des de os pri mór di os
da ci vi li za ção.

Hi pó cra tes, pri me i ra e ma i or ins pi ra ção da me -
di ci na até os dias de hoje, uti li za va o vi nho em suas
for mu la ções. O pro du to era usa do tam bém pe las le -
giões ro ma nas nos cu ra ti vos dos fe ri men tos de ba ta-
lhas. E, no sé cu lo pas sa do, des de os anos 20 a li te ra-
tu ra mé di ca cons ta ta os be ne fí ci os e as ca rac te rís ti-
cas sa u dá ve is do vi nho.

A Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de pos sui es tu-
dos ci en tí fi cos que ates tam essa na tu re za do pro du to,
con si de ra da be né fi ca, in clu si ve, nos as pec to pre ven-
ti vo da me di ci na.

As pro pri e da des do vi nho, de acor do com a
Orga ni za ção, são inú me ras:

– Com ba te as en fer mi da des car di o vas-
cu la res – De ter mi na das subs tân ci as na tu ra is
da pol pa da uva, e que per ma ne cem no vi-
nho, au men tam a re sis tên cia das fi bras co lá-
ge nas. Exer cem um efe i to pro te tor so bre as
pa re des dos va sos san guí ne os. Ou tras subs -
tân ci as dis si pam as pla que tas que pro vo cam
coá gu los e en to pem as ar té ri as. O vi nho
tam bém es ti mu la a ati vi da de an ti o xi dan te,
ini be a for ma ção de ra di ca is li vres e di mi nui
pos si bi li da de da ar te ri os cle ro se. Além de
atu ar so bre o me ta bo lis mo au men tan do o
HDL ou “bom co les te rol”, o ál co ol em do ses
mo de ra das pos sui um efe i to vaso di la ta dor
de sobs tru in do os va sos san guí ne os;

– Ação bac te ri ci da e pro vá vel an ti vi ral
– os ta ni nos, pro ve ni en tes da cas ca da uva,
pre ser vam o sis te ma imu no ló gi co;
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– O vi nho re tar da o en ve lhe ci men to
ce lu lar e or gâ ni co – Os ra di ca is li vres do vi -
nho con têm subs tân ci as que re tar dam o en -
ve lhe ci men to ce lu lar e or gâ ni co; e

– Fa ci li da de de di ges tão – o vi nho ain -
da fa vo re ce as fun ções di ges ti vas, au men-
tan do o ape ti te.

Como po de mos ob ser var, não é mais pos sí vel
ig no rar essa di men são his tó ri ca, ci en tí fi ca, cul tu ral,
eco nô mi ca e so ci al do vi nho. Be bi da que des fru ta ao 
lon go da his tó ria de jus ti fi ca do pres tí gio, tan to pelo
be ne fí cio para a sa ú de hu ma na como por suas ca-
rac te rís ti cas ali men tí ci as.

No Bra sil, se con so me atu al men te me nos de
DOIS  li tros/pes soa/ano; en quan to que na Eu ro pa e
em ou tros pa í ses da Amé ri ca La ti na está en tre
QUARENTA E SESSENTA LITROS.

Está mais do que na hora de ado tar mos me di-
das mais ar ro ja das em po lí ti ca eco nô mi ca. Isen tan do
o vi nho do IPI es ta re mos li be ran do a pro du ção, ga-
ran tin do com pe ti ti vi da de in ter na ci o nal e pro te gen do o 
mer ca do na ci o nal. Como já re fe ri, esse be ne fí cio se
tra du zi rá em mais ren da, mais em pre gos e ma i or
tran qüi li da de no cam po.

Obri ga do.
0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

0 SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 9 ho ras e 48
mi nu tos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE
INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DO

REQUERIMENTO Nº 05, DE 2003-CN “COM A
FINALIDADE DE APURAR AS

RESPONSABILIDADES SOBRE A EVASÃO DE
DIVISAS DO BRASIL, ESPECIFICAMENTE PARA
OS CHAMADOS PARAÍSOS FISCAIS, EM RAZÃO
DE DENÚNCIAS VEICULADAS PELA IMPRENSA,

REVELADAS PELA OPERAÇÃO MACUCO,
REALIZADA PELA POLÍCIA FEDERAL, A QUAL

APUROU A EVASÃO DE US$ 30 BILHÕES,
EFETUADA ENTRE 1996 E 2002, POR MEIO DAS

CHAMADAS CONTAS CC5”

Ata da 1ª Re u nião (Insta la ção)

Re a li za da em 18-6-2003

Aos de zo i to dias do mês de ju nho do ano de dois 
mil e três, às .doze ho ras e .cin qüen ta e sete mi nu tos,
na sala 02 da Ala Se na dor Nilo Co e lho, sob a Pre si-
dên cia even tu al do Se na dor. Ro meu Tuma e ain da
com as pre sen ças dos Se na do res , José Ma ra nhão,
Ney Su as su na, Ide li Sal vat ti, Amir Lan do, Serys
Slhes sa ren ko, Sér gio Gu er ra e Mag no Mal ta, e os De -
pu ta dos Edu ar do Sci ar ra, Ro dri go Maia, José Men tor,
Pa u lo Ko ba yas hi, Edu ar do Val ver de, Rob son Tuma,
Cus tó dio Mat tos, Bis po Ro dri gues, Ale xan dre San -
tos, José Bor ba, Gon za ga Mota, José Ro cha, Yeda
Cru si us, Má rio Ne gro mon te e Ro dol fo Pe re i ra, tam -
bém pre sen tes os se guin tes Par la men ta res: Se na do-
ra Ana Jú lia Ca re pa, e os De pu ta dos Nel son Bor ni er,
João Ba tis ta Mot ta, João Pa u lo Cu nha, Ju tahy Jú ni or,
Aldo Re be lo, Edu ar do Cam pos, e Onyx Lo ren zo ni,
não mem bros, re ú ne-se a COMISSÃO
PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, CRIADA
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 05, DE 2003-CN
“COM A FINALIDADE DE APURAR AS
RESPONSABILIDADES SOBRE A EVASÃO DE
DIVISAS DO BRASIL, ESPECIFICAMENTE PARA
OS CHAMADOS PARAÍSOS FISCAIS, EM RAZÃO
DE DENÚNCIAS VEICULADAS PELA IMPRENSA,
REVELADAS PELA OPERAÇÃO MACUCO,
REALIZADA PELA POLÍCIA FEDERAL, A QUAL
APUROU A EVASÃO DE US$ 30 BILHÕES,
EFETUADA ENTRE 1996 E 2002, POR MEIO DAS
CHAMADAS CONTAS CC5” O Pre si den te de cla ra
aber ta a re u nião de Insta la ção da Co mis são, na qual
de ve rão ser ele i tos o Pre si den te e Vice-Pre si den te da 
mes ma, de ter mi nan do a dis tri bu i ção das cé du las de
vo ta ção. A Pre si dên cia ain da pro ce de a le i tu ra da re -
la ção dos com po nen tes que fa rão par te da CPMI,
con sul tan do as Li de ran ças pre sen tes se hou ve con -
sen so para a ele i ção do Pre si den te e Vice-Pre si den te
e in di ca ção do Re la tor, sus pen den do os tra ba lhos por 
cer ca de quin ze mi nu tos, para que se es co lhes sem os 
no mes para co me çar a vo ta ção, como de po is de re i ni-
ci a da a re u nião não se che gou a um acor do foi so li ci-
ta da a sus pen são da re u nião sen do a mes ma trans fe-
ri da para o dia 25 do cor ren te mês para que se re a li ze
a ele i ção, fi cou ain da acor da do em se man ter a lis ta
de ora do res ins cri tos na pre sen te re u nião. Não ha-
ven do nada mais a tra tar, en cer ra-se a re u nião e, para 
cons tar, eu, Fran cis co Na u ri des Bar ros, Se cre tá rio da 
Co mis são, la vrei a pre sen te ata que, lida e apro va da,
será as si na da pela Se nho ra Pre si den te e irá à pu bli-
ca ção, jun ta men te com o acom pa nha men to ta qui grá-
fi co, que faz par te in te gran te da pre sen te ata. 
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Ata da 89ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 4 de agos to 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. Edu ar do Si que i ra Cam pos, Eu rí pe des Ca mar go
e Ga ri bal di Alves Fi lho

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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.

Pas so à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 154, DE 2003
(Nº 355/2003, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56 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. 57 do Ane xo 1 ao De cre to nº 3.959 , de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
Mar co Cé sar Me i ra Nas la usky, 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 Re i-
no da Di na mar ca.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Mar co Cé sar Me i ra
Nas la usky, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o

de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da
ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte -
ri o res.

Bra sí lia, 29 de ju lho de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

EM Nº 235/DP/ARC – MRE/APES

Bra sí lia, 17 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca,

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons -
ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, 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. 
57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu-
bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Mar co Cé sar
Me i ra Nas la usky, 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 Re i no da
Di na mar ca.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma-
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor
Mar co Cé sar Me i ra Nas la usky, que, jun ta men te
com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do
Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros.

Res pe i to sa men te, – Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma-
rães Neto. 
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Avi so nº 775 –– Su par/C. Ci vil

Em 29 de ju lho 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: Indi ca ção de au to ri da de

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 sub me te à con si de ra ção des sa Casa o nome do
Se nhor Mar co Cé sar Me i ra Nas la usky, 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 

Re i no da Di na mar 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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PARECERES

PARECER Nº 973, 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 693, de
2002 (nº l.817/2002, 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 Pais e Pro fes so res a exe -
cu tar Ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de São José, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Jor ge Bor nha u sen
Re la tor ad hoc: Le o nel Pa van

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 693, de 2002 (nº 1.817, 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 Pais e Pro fes so res a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
José, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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 462, 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

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 693, 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 693, 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 Pais e 
Pro fes so res a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de São José, Esta do de San ta Ca ta-
ri na, 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 693 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 462, de 22 de agos to
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção de
Pais e Pro fes so res, a exe cu tar, 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 José, Esta do de San ta Ca ta-
ri na.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Sala
das Co mis sões, 16 de ju nho de 2003. – Osmar Dias 
– Pre si den te – Jor ge Bor nha u sen, Re la tor – Le o-
nel Pa van, Re la tor ad hoc – Flá vio Arns – Du ci o-
mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Ger-
son Ca ma ta – José Jor ge – Re nil do San ta na –
Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar te – Pa pa léo
Paes – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju-
vên cio da Fon se ca – Edi son Lo bão.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 693, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Pais e Pro fes so res a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de São José, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 462, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Pais e Pro fes so res a exe cu tar, 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
José, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Le o nel Pa-
van, Re la tor (ad hoc).

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 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 974, 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 705, de
2002 (nº 1.859/2002, 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 Co mu ni ca-
ção e Cul tu ra Nova Espe ran ça a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cipó, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 705,
de 2002 (nº 1.859, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 506, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Nova
Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Cipó, Esta do da Ba hia. O ato foi
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 705, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 705, 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-
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tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Nova Espe ran ça a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Cipó, Esta do da Ba hia, 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 705, 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 506, de 24 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-

ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Nova Espe-
ran ça a exe cu tar, 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 Cipó,
Esta do da Ba hia.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te  – Edi son Lo bão, Re la tor.
–  Re la tor – Flá vio Arns – Du ci mar Cos ta – Ael ton
Fre i tas – Hé lio Cos ta – Ger son Ca ma ta – José
Jor ge – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Mão San ta
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 705, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra Nova Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cipó, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 506, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Nova Espe ran ça a exe cu tar, 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 Cipó, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, 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 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.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da 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
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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 975, 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 730, de
2002 (nº 1.933/2002, 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 Cul tu ral, Te ra-
pêu ti ca e Ambi en tal de Impe ra triz a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Impe ra triz, Esta do do
Ma ra nhão.

Re la to ra: Ro se a na Sar ney
Re la tor (ad hoc): Edi son Lo bão

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 730, de 2002 (nº 1.933, 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 Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e
Ambi en tal de Impe ra triz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Impe ra triz, Esta do do
Ma ra nhão.

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 485, 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

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 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 730, 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 730, de 2009 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
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apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e Ambi en tal de Impe ra triz a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Impe ra triz, Esta do do Ma ra nhão, 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 730, 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 485, de 22 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-

ria Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e Ambi en tal de
Impe ra triz a exe cu tar, 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
Impe ra triz, Esta do do Ma ra nhão.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te Ro se a na Sar ney, Re la tor
(ad hoc) –  Edi son Lo bão. Re la tor Ad Hoc) – Flá-
vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé -
lio Cos ta – Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Re nil-
do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Eu rí pe des Ca-
mar go – Pa pa léo Paes – Mão San ta na – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 730, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral,Te ra pêu ti ca e
Ambi en tal de Impe ra triz a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Impe ra triz, Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 485, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e
Ambi en tal de Impe ra triz a exe cu tar, 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 Impe ra triz, Esta do do 
Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003 – Osmar
Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão – Re la tor ad hoc.

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.

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

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.

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

PARECER Nº 976, 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 15, de
2003 (nº 1998/2002, 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 San ta Fé de
Cro a tá a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Cro a tá,
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 15, de 2003 (nº 1998, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato
cons tan te da Por ta ria nº 797, de 14 de de zem bro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta
Fé de Cro a tá a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
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mu ni tá ria na ci da de de Cro a tá, Esta do do Ce a rá. O
ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal por meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 15, 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, nor ma in ter na que dis ci pli-
na 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.

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. 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 15, 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 po de rá ser efe tu a do, por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 15, 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 Co mu ni-
tá ria San ta Fé de Cro a tá a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cro a tá, 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 15, 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 797, de 14 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria San ta Fé de Cro a tá 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 Cro a tá, Esta do do Ce a rá.

Sala das Co mis sões, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la-
tor – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas –  Hé lio Cos ta – Ger son
Ca ma ta – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel
Pa van – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes –
Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
Fon se ca.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 15, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria San ta Fé de Cro a tá a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Cro a tá, Esta do do
Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 797, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta Fé de Cro a tá 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 Cro a tá, 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, 16 de ju lho de 2003. –
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 

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

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 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
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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.

....................................................................................
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 977, 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 31, de
2003 (nº 1.727/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da So ci e da de Rá dio Pal me i ra
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Pal me i ra das Mis sões, 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 o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 31, de 2003 (nº 1.727, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato
cons tan te do De cre to de 25 de ju nho de 2001, que re -
no va con ces são da So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda 
mé dia na ci da de de Pal me i ra das Mis sões, Esta do do
Rio Gran de do Sul. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 31, 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 do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do 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.

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, na -
da 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 31, 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 do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, 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 da So -
ci e da de Rá dio Pal me i ra 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
Pal me i ra das Mis sões, 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 das Co mis sões, 16 de ju lho de 2003 –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor  –
João Ca pi be ri be  –  Du ci o mar Cos ta  –  Ael ton
Fre i tas  –  Hé lio Cos ta  –  Ger son Ca ma ta  –
José Jor ge – Re nil do San ta na  –  Le o nel Pa van  –
Re gi nal do Du ar te  –  Eu rí pe des Ca mar go  –  Pa-
pa léo Paes  –  Mão San ta  –  Ga ri bal di Alves Fi -
lho  –  Ju vên cio da Fon se ca.
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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 978, 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 43, de

2003 (nº 1.903/2002, 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 Dom Zygmund
Fe lins ki, para o De sen vol vi men to So ci al,
Cul tu ral e Artís ti co a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Gu a ra ni das Mis sões, 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 o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 43, de 2003 (nº 1.903, 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 Dom Zygmund Fe lins ki,
para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Gu a ra ni das Mis sões, 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 499, de 24 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

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-
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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 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 -
cei 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 43, 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 43, de 2003, não evi -
den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
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 as so 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 a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Gu a ra ni das Mis sões, 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 43, 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 499, de 24 de agos to
de 2001, que au to ri za a 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 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
Gu a ra ni das Mis sões, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

Sala das Co mi sões, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te  – Flá vio Arns, Re la tor  –
João Ca pi be ri be  –  Du ci o mar Cos ta – Ael ton
Fre i tas  –  Hé lio Cos ta  –  Ger son Ca ma ta  –
José Jor ge  –  Re nil do San ta na  –  Le o nel Pa van
–  Re gi nal do Du ar te  –  Eu rí pe des Ca mar go  –
Pa pa léo Paes  –  Mão San ta  –  Ga ri bal di Alves
Fi lho  –  Ju vên cio da Fon se ca.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 43, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a 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 a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Gu a ra ni
das Mis sões, 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 499, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
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 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 Gu a ra ni das Mis sões, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 

ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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 -
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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.

....................................................................................
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 979, 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 75, de
2003 (nº 2.023/2002, na Câ ma ra dos De-

pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Nova Bar ren se de Co mu ni ca-
ção e Ra di o di fu são – ANCORA, a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de São José da Bar ra, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 75, de
2003 (nº 2.023, 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
Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o di fu são –
ANCORA, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de São José da Bar ra, 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 294, 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-
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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 -
cei 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 75, 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 75, 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 Nova
Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o di fu são –
ANCORA, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de São José da Bar ra, 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 75, 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 294, de 16 de maio de 
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Nova
Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o di fu são
– ANCORA, 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 José da Bar ra, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Sala das Co mi sões, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te  – Hé lio Cos ta, Re la tor  –
Flá vio Arns  –  João Ca pi be ri be  –  Du ci mar Cos -
ta  –  Ael ton Fre i tas  –  Ger son Ca ma ta  –  José
Jor ge  –  Re nil do San ta na  –  Le o nel Pa van – Re -
gi nal do Du ar te  –   Eu rí pe des Ca mar go  –  Pa pa-
léo Paes  –  Mão San ta  –  Ga ri bal di Alves Fi lho
–  Ju vên cio da Fon se ca  –  Edi son Lo bão.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 75, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e
Ra di o di fu são – ANCORA, a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de São José da Bar ra, Esta do de Mi-
nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 294, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o-
di fu são – ANCORA, 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 José da Bar ra,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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
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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.

....................................................................................
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 980, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, para
apre ci a ção ter mi na ti va, so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 79, de 2003 (nº
2.031/2002, 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 Re pre sen tan tes dos Po vo a dos
do Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis – 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 Espe ran ti nó po í is, Esta -
do do Ma ra nhão.

Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar ney
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Edi son Lo bão

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 79, de 2003 (nº 2.031, 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 Re pre sen tan tes dos Po vo a dos do
Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Espe ran ti nó-
po lis, Esta do do Ma ra nhão.

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 508, de 24 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

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,
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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 79, 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 79, 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 dos Re -
pre sen tan tes dos Po vo a dos do Mu ni cí pio de Espe-
ran ti nó po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Espe ran ti nó po lis, Esta do do Ma -
ra nhão, 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 79, 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 508, de 24 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção dos Re pre-
sen tan tes dos Po vo a dos do Mu ni cí pio de
Espe ran ti nó po lis – MA, 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 Espe ran ti nó po lis, Esta do do Ma-
ra nhão.

Sala das Co mis sões, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ro se a na Sar ney, Re la-
to ra – Edi son Lo bão, Re la tor ad hoc – Flá vio Arns 
– Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta
– Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Re nil do San ta-
na – Re gi nal do Du ar te – Eu rí pe des Ca mar go –
Pa pa léo Paes – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi-
lho – Ju vên cio da Fon se ca.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 79, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Re pre sen tan tes dos Po vo a dos
do Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis – MA,
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Espe ran ti nó po lis, Esta -
do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 508, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Re pre sen tan tes dos Po vo a dos do
Mu ni cí pio de Espe ran ti nó po lis 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 Espe ran ti nó-
po lis, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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 -
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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.

....................................................................................
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 981, 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 82, de
2003 (nº 2.038/2002, 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 e Ami gos da
Co mu ni da de Inte gra da das Mer cês –
AMACIM exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria ci da de de São João Del
Rei 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 exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 82, de
2003 (nº 2.038, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº 572, 
de 24 de se tem bro de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção
de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da de Inte gra da das 
Mer cês – AMACIM 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 Del Rei, Esta do de
Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den-
ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 82, 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. 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro por mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 82, 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 de Mo ra-
do res e Ami gos da Co mu ni da de Inte gra da das Mer -
cês – AMACIM 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 Del Rei, 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:
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EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 82, 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 572, de 24 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Mo -
ra do res e Ami gos da Co mu ni da de Inte gra da
das Mer cês – AMACIM 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 Del Rei, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Sala das Co mis sões, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la-
tor – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i-
tas – Hé lio Cos ta – Ger son Ca ma ta – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Eu rí pe-
des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Mão San ta – Ga ri-
bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 82, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni-
da de Inte gra da das Mer cês – AMACIM, 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 Del Rei, 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 572, de 24 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da-
de Inte gra da das Mer cês – AMACIM, 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 Del Rei, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do,
Re la tor..

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
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 Comunicação Social

....................................................................................
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).
....................................................................................

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.

....................................................................................
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 982, 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 86, de
2003 (nº 2.044/2002, 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
e De sen vol vi men to Cul tu ral de Mu tum –
ACORDECUM a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mu-
tum, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 86, de
2003 (nº. 2.044, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº
293, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a 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 a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mu tum,
Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci-
a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem
pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 86, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 86, 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 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 a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mu tum, 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:
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EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art 1º do PDS nº 86, 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 293, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a 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 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 Mu tum, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 leo
Paes – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Edson Lo bão – Le o nel Pa-
van – Re gi nal do Du ar te.

21924 Ter ça-fe i ra 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003    129ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  5 21925AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 86, DE 2003

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 e De-
sen vol vi men to Cul tu ral de Mu tum –
ACORDECUM, a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mu-
tum, 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 293, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
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, 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 Mu tum, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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.

....................................................................................
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:
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‘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 983, 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 94, de
2003 (nº 2.048/2002, 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 ne fi cen te
Artís ti ca e Cul tu ral de Co ro man del – MG
– ASCOBEN, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co ro-
man del, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 94, de 2003 (nº
2.048, 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 ne fi cen te Artís ti ca e Cul tu ral de Co ro man del – MG
– ASCOBEN–  a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Co ro man del, 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 488, 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

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 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 94, 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 94, 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
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apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Be ne fi cen te Artís ti ca e Cul tu ral de Co ro man del
-– MG – ASCOBEN, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Co ro man del, 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 94, 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 488, de 22 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-

ria Be ne fi cen te Artís ti ca e Cul tu ral de Co ro-
man del – MG – ASCOBEN,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 Co ro man del, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Sala das Co mis sões, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta
– Ael ton Fre i tas – Ger son Ca ma ta – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes –
Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da
Fon se ca – Edi son Lo bão.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 94, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Artís ti ca e
Cul tu ral de Co ro man del – MG –
ASCOBEN a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co ro-
man del, 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 488, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Artís ti ca e Cul -
tu ral de Co ro man del – MG – ASCOBEN 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 Co -
ro man del, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  o can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

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.

....................................................................................
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 984, 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 96, de
2003 (nº 2.053/2002, 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 Rá dio e TV Edu-
ca ti va Espe ran ça para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Novo Ho ri zon te,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Re nil do San ta na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá-
ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
96, de 2003 (nº 2.053, de 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da
Por ta ria nº 654, de 13 de no vem bro de 2001, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Ra dio e TV Edu ca ti va
Espe ran ça 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 Novo Ho ri zon te,
Esta do de São Pa u lo.

O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal, por meio de men sa gem pre si den ci al, 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

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
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, in cum bin do-lhe 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.

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,
de acor do com 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.

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, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das 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 do ser vi ço não de -
pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

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
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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. 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 96, 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 e 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 Rá -
dio e TV Edu ca ti va Espe ran ça, para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Novo Ho ri zon te, Esta do de São Pa u lo, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, 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, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, Re la-
tor – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i-
tas – Hé lio Cos ta – Ger son Ca ma ta – José Jor ge
– Ante ro Paes de Bar ros – Eu rí pe des Ca mar go –
Pa pa léo Paes – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi-
lho – Ju vên cio da Fon se ca – Edi son Lo bão.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
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 Comunicação Social

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

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

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

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  5 21933AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL138     



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

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

Art. 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 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-
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 985, 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 103, de
2003 (nº 2.068/2002, 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 fim Espe ran ça – ABESPE,
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Bon fim, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 103,
de 2003 (nº 2.068, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 792, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça – ABESPE, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Bon fim, Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do
à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de
men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 103, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 103, 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 Bon fim
Espe ran ça – ABESPE, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bon fim, Esta do de Mi -
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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 103, 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 792, de 14 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Bon fim
Espe ran ça – ABESPE, 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 Bon fim, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José jor ge
– Re nil so San ta na – Edi son Lo bão– Le o nel Pa-
van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 103, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Bon fim Espe ran ça – ABESP, a exe -
cu tar ser vi ço de Ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Bon fim 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 792, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça – ABESPE, 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 Bon fim, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, 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 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.

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

PARECER Nº 986, 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 106, de
2003 (nº 2.092/2002, 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 e Co mu ni tá ria
de Dona Eu zé bia – MG a exe cu tar ser vi ço
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de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Dona Eu zé bia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 106, de 2003
(nº 2.092, 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 e 
Co mu ni tá ria de Dona Eu zé bia – 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 Dona
Eu zé bia, 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 148, de 19 de fe ve re i ro
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.

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 106, 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. 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 106, 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 Be ne fi-
cen te e Co mu ni tá ria de Dona Eu zé bia – 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
Dona Eu zé bia, 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 106, 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 148, de 19 de fe ve re i ro
de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi-
cen te e Co mu ni tá ria de Dona Eu zé bia – MG 
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
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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 Dona Eu zé-
bia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003.  – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la-

tor – Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
José Jor ge – Re nil do San ta na – Edi son Lo bão –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 106, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de Dona
Eu zé bia – 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 Dona
Eu zé bia, 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 148, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de Dona Eu -
zé bia – MG 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 Dona Eu zé bia, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, 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, 
E 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-
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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 987, 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 108, de
2003 (nº 2.103/2002, 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 Vida 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 cho e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

Re la tor: Se na dor João Ca pi be ri be

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 108, de 2003
(nº 2.103, 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 Vida 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 cho e i ra do Sul, 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 397, 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
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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 108, 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.

To ma mos a ini ci a ti va de con sul tar en ti da des
re pre sen ta ti vas da co mu ni da de lo cal para exa mi nar
o en tro sa men to en tre os ser vi ços pres ta dos pela
as so ci a ção e as as pi ra ções da po pu la ção. Tra tan-
do-se de ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
acre di ta mos que essa aná li se e essa ava li a ção se -
jam im pres cin dí ve is para que se de fi na a po si ção

do Con gres so Na ci o nal. Nes se sen ti do, man ti ve-
mos con ta tos com en ti da des re pre sen ta ti vas da co -
mu ni da de, en tre elas a Co o pe ra ti va de Cré di to Ru -
ral lo cal, di ver sas igre jas e par ti dos po lí ti cos. Fo-
mos in for ma dos de que a emis so ra ado ta ori en ta-
ção co mu ni tá ria e que, em bo ra man ten do pro gra-
ma ção ni ti da men te con fes si o nal, cos tu ma abrir es -
pa ços na pro gra ma ção, in clu si ve a ou tras de no mi-
na ções.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 108, 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 Rá dio
Vida 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 cho e i ra 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 108, 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 397, de 27 de ju lho de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Vida 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 -
cho e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa-
van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 108, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Vida 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 -
cho e i ra 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 397, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Vida 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 cho e i ra 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias , Pre si den te – João Ca pi be ri be, 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 ção dada Dela 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 988, 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 113, de
2003 (nº 2.108/2002, 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 Ca cho e i ren se de 
Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca-
cho e i ra de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra-
is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 113, de 2003
(nº 2.108, 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
Ca cho e i ren se de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca cho e i ra de
Mi nas, 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 535, 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 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 113, 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 113, 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,
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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 Ca cho e i ren se de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca cho e i-
ra de Mi nas, 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 113, 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 535, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-

ni tá ria Ca cho e i ren se de Ra di o di fu são 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 cho e i ra de Mi -
nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca -
ma ta – José Jor ge – Re nil do San ta na – Edi son
Lo bão – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 113, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i ren se de Ra di-
o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca cho e i ra
de Mi nas, 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 535, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i ren se de Ra di o di-
fu são 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 cho e i ra de Mi nas, 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, 16 de Ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, 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 Comunicação Social

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
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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 989, 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 115, de
2003 (nº 2.113/2002, 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 Co mu ni tá ria de Ara -
ú jos – ACCA, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ú-
jos, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 115,
de 2003 (nº 2.113, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 711, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos – ACCA,
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ara ú jos, Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato foi
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 115, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 115, 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 Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Ara ú jos – ACCA, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ú jos,
Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De -
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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 115, 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 711, de 26 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Ara ú jos – ACCA, 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 Ara ú jos, Esta do de Mi-
nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor – Flá vio
Arns – 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 
– Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re-
nil do San ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 115, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos –
ACCA, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ara ú jos, 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 711, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos –
ACCA, 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 Ara ú jos, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Hé lio Cos ta,
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 Comunicação Social

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)
....................................................................................

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 990, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 122, de
2003 (nº 2.126/2002, 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 dos Ami gos de
Las san ce a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Las san-
ce, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

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 122, de 2003 (nº 2.126, 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 dos Ami gos de Las san ce a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Las san ce, 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 814, de 21 de de zem-
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. Ain da, de a-
cor 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 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 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 122, 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 122, 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 Co mu ni-
tá ria dos Ami gos de Las san ce a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Las san ce,
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 e men da de re da ção:

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  5 21955AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL160     



EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 122, 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 814, de 21 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria dos Ami gos de Las san ce 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 Las san ce, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor – 
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Eu rí pe des Ca-
mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta – Ger son
Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju -
vên cio da Fon se ca –   Jor ge Bor nha u sen – Re nil-
do San ta na – Edi son Lo bão – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 122, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las-
san ce a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Las san ce, 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

Po da ria nº 814, de 21 de de zem bro de 2001, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de
Las san ce 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 Las san ce, 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, 16 de ju lho 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 

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

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.

....................................................................................
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 991, 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 124,
de 2003 (nº 2.130/2002, 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 ra do res do Lo -

te a men to Estre la do Mar 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 man da ré, Esta do de Per nam-
bu co.

Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 124, de 2003
(nº 2.130, 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 ra do-
res do Lo te a men to Estre la do Mar 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 man da ré,
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 91, de 29 de ja ne i-
ro 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-
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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 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 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 124, 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 124, 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 dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la do
Mar a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Tar nan da ré, 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 124, 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 91, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção dos Mo ra-
do res do Lo te a men to Estre la do Mar 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 Ta man da ré, Esta -
do de Per nam bu co.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Gu er ra, Re la tor – 
Flá vio Arns – João ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta
– Ael ton Fre i tas – Pa pa léo Paes – Ger son Ca ma-
ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên-
cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San ta na – 
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 124, DE 2003

Apro va ato que au to ri za a Asso ci a-
ção dos Mo ra do res do Lo teã men to Estre -
la do Mar 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 man da ré,
Esta do de Per nam bu co.

O Congresso Nacional De cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 91, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la do 
Mar 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 Ta man da ré, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, – Sér gio Gu er ra, Re la-
tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
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 Comunicação Social

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

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 Dela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
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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.

....................................................................................
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 992, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 126, de
2003 (nº 2.134/2002, 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 Te i xe i ren 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 Te i xe i ras, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 126, de 2003 (nº 
2.134, 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 Te i xe i-
ren 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 Te i xe i ras, 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 98, de 29 de ja -
ne i ro 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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 126, 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 126, 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 Be ne fi-
cen te Te i xe i ren 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 Te i xe i ras, 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 126, de 2003, a se -
guin te re da ção:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 98, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen-
te Te i xe i ren 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
Te i xe i ras, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – He lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta
– Ael ton Fe i tas – Pa pa leo Paes – Eu rip des Ca-
mar go – Ger son Ca ma ta, –  Mão San ta – Ga ri bal-
di Alves Fi lho – Ju vên cio Fon se ca – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa-
van– Re gi nal do Du ar te
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 126, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren 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 Te i xe i ras, 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 98, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren 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 Te i xe i-
ras, 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, 16 de ju lho 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICÂO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 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.

....................................................................................
Art. 1º 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
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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 993, 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 129, de
2003 (nº 2.144/2002, 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 da de Viva” de Dom
Pe dro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Dom Pe dro,
Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor (ad hoc): Se na dor Edi son Lo bão
Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar ney

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 129, de 2003 (nº 2.144, 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 da de Viva” de Dom Pe dro a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Dom Pe dro, Esta do do Ma ra nhão.

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 22, de 11 de ja ne i ro 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 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
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 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 129, 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 129, 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 “Co mu-
ni da de Viva” de Dom Pe dro a exe cu tar ser vi ço de ra -
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di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Dom Pe dro,
Esta do do Ma ra nhão, 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 129, 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 22, de 11 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção “Co mu ni-
da de Viva” de Dom Pe dro 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 Dom Pe dro, Esta do do Ma ra-
nhão.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor (ad hoc) Edi-
son Lo bão – Se na do ra Ro se a na Sar ney, Re la to ra –
Flá vio Arns– Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas –
Eu ri pe des Ca mar go – Pa pa leo Paes – He lio Cos ta
– Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Luis Ota vio Jose
Jor ge  – Re nil do  San ta na – Re gi nal do Du ar te .
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 129, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção “Co mu ni da de Viva” de Dom Pe dro a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Dom Pe dro, Esta do do
Ma ra nhão.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art.1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 22, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção “Co mu ni da de Viva” de Dom Pe dro 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 Dom Pe dro, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias , Pre si den te, Edi son Lo bão, Re la tor
ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será 
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

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)
....................................................................................
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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.

....................................................................................
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 994, 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 131, de
2003 (nº 2.146/2002, 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 Boas No vas a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Alte ro sa, 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 exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 131,
de 2003 (nº 2.146, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 27, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Boas No vas a exe cu tar ser vi ço de 

ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alte ro sa, Esta -
do de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 131, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

21972 Ter ça-fe i ra 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003    177ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 131, 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 Co mu ni-
tá ria Boas No vas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Alte ro sa, 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 131, 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 27, de 11 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Boas No vas 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 Alte ro sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la-
tor – Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta –
Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da
Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o-
nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 131, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Boas No vas a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Alte ro sa, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 27, de II de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Boas No vas 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 Alte ro-
sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de Ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do,
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 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.

....................................................................................
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 995, 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 133, de
2003 (nº 2.150/2002, 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
– PAM – Povo Ata le en se Mi ne i ro – para o
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ata léia, 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 exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 133,
de 2003 (nº 2.150, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 117, de 31 de ja ne 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 – PAM – Povo
Ata le en se Mi ne i ro para o De sen vol vi men to Artís ti co e 
Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ata léia, Esta do de Mi nas Ge ra is. O
ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal por meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 119 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.

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. 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 133, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 133, 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 Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são – PAM – Povo Ata le en se Mi ne i-
ro – para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ata léia, 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:
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EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 133, 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 117, de 31 de ja ne 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 – PAM – Povo Ata le en-
se Mi ne i ro – para o De sen vol vi men to Artís ti-
co e Cul tu ral 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
Ata léia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la-
tor – Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta –
Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da
Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o-
nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 133, DE 2003

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 sao – PAM –
Povo Ata le en se Mi ne i ro – para o De sen-
vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ata léia, 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 117, de 31 de ja ne 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 – PAM –
Povo Ata le en se Mi ne i ro – para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral 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 Ata léia, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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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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 996, 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 134, de
2003 (nº 2.151 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 Rá dio, Jor nal e
Te le vi são Ver de Vale 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 no lân dia, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Re nil do San ta na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 134, de 2003
(nº 2.151, 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
Rá dio, Jor nal e Te le vi são Ver de Vale 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 no-
lân dia, 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 118, de 31 de ja ne i ro 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 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 lº
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 134, 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 134, de 2003, 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 Rá dio, Jor nal e Te le vi são Ver de Vale 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 no lân dia, 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 134, 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 118, de 31 de ja ne i ro de

2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são Ver de Vale, 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 Di vi no lân dia,
Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, Re la-
tor – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
José Jor ge – Edi son Lo bão – Le o nel Pa van – Re -
gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 134, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
ção Co mu ni tá ria Ra dio, Jor nal e Te le Vi-
são Ver de Vale a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fit sao co mu ni tá ria na ci da de de Di vi-
no lân dia, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 118, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio. Jor nal e Te le vi são
Ver de Vale 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 Di vi no lân dia, Esta do de São
Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, Re -
la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin crpio 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 oela 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.

....................................................................................
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 997, 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 135, de
2003 (nº2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
ção Ca cho e i ren se de Inte gra çao e Co mu-
ni ca Çao 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,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor:Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 135,
de 2003 (nº 2.152, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº119, 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Associação Cachoeirense de Integração e
Comunicação 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, Esta do de Mi nas
Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres-
so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 135, 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 12 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 po de rá ser efe tu a-
do por meio de emen da de re da ção que pro po mos
ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS Nº 135, 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 Ca cho e-
i ren se de Inte gra ção e Co mu ni ca ção 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, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to
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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 Nº1– CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 135, 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 119, 31 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Ca cho e i-
ren se de Inte gra ção e Co mu ni ca ção 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 Ouro Pre to, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 17 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa-
van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 135, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e Co-
mu ni ca ção 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, 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 119, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to-
ri za a Asso ci a ção Ca cho e i ren se de Inte gra ção e
Co mu ni ca ção 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 Ouro Pre to, 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, 16 ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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.

....................................................................................
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)
....................................................................................
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PARECER Nº 998, 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 147, de
2003 (nº 1.988/2002, 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, Edu ca ci o nal e Cul tu ral do
Rio Pre 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 Rio Pre to,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 147, de 2003
(nº 1.988, 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, Edu ca ci o-
nal e Cul tu ral de Rio Pre 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 Rio Pre to, 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 745, de 6 de de -
zem 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 147, 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 147, 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 o Cen tro So ci al, Edu -
ca ci o nal e Cul tu ral de Rio Pre 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 Rio Pre to,
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 147, 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 745, de 6 de de zem bro
de 2001, que au to ri za o Cen tro So ci al, Edu -
ca ci o nal e Cul tu ral de Rio Pre to 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 Pre to, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 147, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Cen tro
So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Rio Pre -
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 Rio Pre to, 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 745, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
o Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Rio Pre to 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 Pre to, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – bo có pia, Re la tor.

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 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 Dela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

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

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 Dela 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.

....................................................................................
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 999, 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 151, de
2003 (nº 2.207/2002, 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 De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral de Ita mo 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 Ita mo gi, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

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 151, de 2003 (nº 2.207, 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 De sen vol vi men to Artís -
ti co e Cul tu ral de Ita mo 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 Ita mo gi, 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 177, de 19 de fe -
ve re i ro 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 -
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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 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 151, 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 151, 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 Co mu ni-
tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ita-
mo 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 Ita mo gi, 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 151, 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 177, de 19 de fe ve re i-
ro de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu ral de Ita mo gi 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 Ita mo gi, Esta do de Mi-
nas Ge ra is.

Sala da Co mis são 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor – 
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Eu rí pe des Ca-
mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta – Ger son
Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju -
vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San-
ta na – Edi son Lo bão – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 151, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Ita mo 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 Ita mo gi, 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 177, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís -
ti co e Cul tu ral de Ita mo gi 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 Ita mo gi, 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,16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias , Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la-
tor.

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 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
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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.

....................................................................................
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 1.000, 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 155, de
2003 (nº 2.217/2002, 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 Cul tu ral de
Mon tes Cla 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 Mon-
tes Cla ros, 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 exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 155,
de 2003 (nº 2.217, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 230, 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 de Mon tes Cla 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 Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato
foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal
por meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 155, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 155, 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 Co mu ni-
tá ria Cul tu ral de Mon tes Cla 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 Mon tes Cla ros,
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:
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EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 155, 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 230, 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 de Mon tes Cla ros 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 Mon tes Cla ros, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la-
tor  – Fá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta –
Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da
Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o-
nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 155, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
çao Co mu ni ta ria Cul tu ral de Mon tes Cla-
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 Mon tes Cla ros,
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 230, 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 De Mon tes Cla ros
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 Mon tes Cla ros, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do,
Re la tor.

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;
....................................................................................

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 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 Dela 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.

Art. 1º 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.............................................................
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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.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.001, 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 160, de
2003 (nº 1. 935/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Co mu ni da de Re no var “CR” 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 vras. Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 160, de
2003 (nº 1.935, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Co mu ni da de Re no var
“CR” 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 vras, 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 769, de 12 de de zem-
bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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 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 160, 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. 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 160, 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 Co mu ni da de Re no-
var “CR” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
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ria na ci da de de La vras, 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 160, 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 769, de 12 de de zem bro
de 2000, que au to ri za a Co mu ni da de Re no-

var “CR” 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-
vras, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor – 
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta –Eu rí pi des Ca mar-
go – Pa pa léo Paes  – Hé lio Cos ta – Ger son Ca-
ma ta – Mão Sa na ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju-
vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San-
ta na – Edi son Lo bão – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 160, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Co mu ni-
da de Re no var “CR” 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 vras, 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 Po -

da ria nº 769, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri-
za a Co mu ni da de Re no var “CR” 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 vras,
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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias , Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la-
tor.

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;

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

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 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
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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.

....................................................................................
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 1.002, 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 162, de
2003 (nº 2.161/2002, na Câ ma ra dos De-

pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção No va re sen den se de Di fu são
e Apo io a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Re-
sen de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 162, de
2003 (nº 2.161, 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 No va re-
sen den se de Di fu são e Apo io a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Re sen-
de, 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 Po da ria nº 205, de 25 de fe -
ve re i ro 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 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 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-
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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 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 3 9/92). 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 3 9/92 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 162, 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 2 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 162, 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 No va re sen den se de Di fu são e Apo io a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Nova Re sen de, 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 162, 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 205, de 25 de fe ve re i ro
de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção No va re-
sen den se de Di fu são e Apo io 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 Nova Re sen de. Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, em 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor – 
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta –Eu rí pi des Ca mar-
go – Pa pa léo Paes  – Hé lio Cos ta – Ger son Ca-
ma ta – Mão Sa na ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju-
vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San-
ta na – Edi son Lo bão – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 162, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Novaresendense de Djfusão
e Apoio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Re-
sen de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 205, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção No va re sen den se de Di fu são e Apo io 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 Nova Re sen de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, em 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
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 Dela 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.

....................................................................................
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)
..................................................................................

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  5 22009AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



PARECER Nº 1.003, 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 163, de
2003 (nº 2.168/2002, 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 Pró-Arte para o
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
(PROART) 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 tro cí-
nio do Mu ri aé, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 163, de
2003 (nº 2.168, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº 710,
de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Pró-Arte para o De sen vol vi men to Artis ti co e
Cul tu ral (PROART) 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 tro cí nio do Mu ri aé, Esta do
de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci-
al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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.
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 163, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 163, 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 Co mu ni tá ria Pró-Arte para o
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral (PROART) 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 -
tro cí nio do Mu ri aé, 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 163, 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 710, de 26 de no vem bro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Pro ar te para o De sen vol vi men to Artís ti co e
Cul tu ral (PR0ART) 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-
tro cí nio do Mu ri aé, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor – Flá vio
Arns –João Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta – Ael ton
Fre i tas – Eu rí pi des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio
Cos ta – Ger son Ca ma ta – Mão Sa na ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge –
Re nil do San ta na– Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 163, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso cia
çâo Co mu ni tá ria Pró-Arte para o De sen-
vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral (PROART) 
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 tro cí nio do Mu ri aé,
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 710, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Arte para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral (PROART) 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 tro cí nio do
Mu ri aé, 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, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze ve do, Re la tor.

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. 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 ci pio da com ple me ri 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 cão dada Dela Lei nº
10.597. de 1 1-12-2002).
....................................................................................

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.

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

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

PARECER Nº 1.004, 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 165, de
2003 (nº 2.172/2002, 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 Pon tu 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 qua ri tu ba, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Re nil do San ta na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 165, de 2003
(nº 2.172, 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
Pon tu 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 qua ri tu ba, 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 206, de 25 de fe ve re i ro
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 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 3 9/92). 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 3 9/92 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 ad.
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 165, 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 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 165, 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 Co mu ni-
tá ria Pon tu al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
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mu ni tá ria na ci da de de Ta qua ri tu ba, 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 165, 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 206, 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 Pon tu al 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
Ta qua ri tu ba, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 16 de Ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, Re la tor
– 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge –
Edi son Lo bão – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 165, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Pon tu 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 qua ri tu ba, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 206, 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 Pon tu al 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 Ta qua-
ri tu ba, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, Re la tor.

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

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

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

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra   5 22017AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



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 1.005, 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 166, de
2003 (nº 2.173/2002, 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 dos Ba ir ros
Novo Pro gres so e Alvo ra da – A.M.B. a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Águas Ver me lhas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 166, de 2003
(nº 2.173, 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
dos Ba ir ros Novo Pro gres so e Alvo ra da – A.M.B. a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Águas Ver me lhas, 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 159, de 19 de fe ve re i ro
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.

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 166, 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. 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 166, 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 de Mo ra do res dos Ba -
ir ros Novo Pro gres so e Alvo ra da – AMB a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Águas
Ver me lhas, 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 166, 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 159, de 19 de fe ve re i ro
de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção de Mo -
ra do res dos Ba ir ros Novo Pro gres so e Alvo -
ra da – AMB 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
Águas Ver me lhas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor – Flá vio Arns –
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 – Ger son Ca ma-
ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da
Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San ta na – Edi son
Lo bão – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 166, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo
Pro gres so e Alvo ra da – AMB a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Águas Ver me lhas, 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 159, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo Pro-
gres so e Alvo ra da – AMB 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 Águas Ver me-
lhas, 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, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

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 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
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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.

....................................................................................
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 1.006, 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 167, de
2003 (nº 2.174/2002, 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 Nova
Espe ran ça FM, Cul tu ral e Co mu ni ca ção
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 Nova Espe ran-
ça do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor João Ca pi be ri be

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter

ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 167, de
2003 (nº 2.174, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº 231,
de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za a 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 a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Nova Espe ran ça do Sul, Esta do
do Rio Gran de do Sul. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 167, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

To ma mos a ini ci a ti va de con sul tar en ti da des re -
pre sen ta ti vas da co mu ni da de lo cal para exa mi nar o
en tro sa men to en tre os ser vi ços pres ta dos pela emis -
so ra e as as pi ra ções da po pu la ção. Tra tan do-se de
ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, acre di ta mos
que essa aná li se e essa ava li a ção se jam im pres cin dí-
ve is para que se de fi na a po si ção do Con gres so Na ci-
o nal. Nes se sen ti do, man ti ve mos con ta tos com en ti-
da des re pre sen ta ti vas da co mu ni da de. Ci ta mos como 
exem plo o Sin di ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is, cujo
pre si den te as sim se ma ni fes tou: “foi o ma i or pre sen te
que o mu ni cí pio re ce beu; to das as en ti da des são be -
ne fi ci a das e a rá dio exer ce um tra ba lho sé rio, um tra -
ba lho co mu ni tá rio”. Se me lhan tes pon tos de vis ta par-
ti ram de en ti da des as sis ten ci a is e edu ca ci o na is.
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III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 167, 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 Rá dio
Co mu ni tá ria Nova Espe ran ça FM, Cul tu ral e Co mu ni-
ca ção 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 Nova Espe ran ça 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 167, 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 231, de 25 de fe ve re i ro
de 2002, que au to ri za a 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 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 Nova Espe ran ça do Sul, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – João Ca pi be ri be, Re la tor – Flá vio
Arns – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos -
ta – Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Re nil do San ta na
– Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Eu rí pi des Ca-
mar go – Pa pa léo Paes – Mão San ta – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Edi son Lo bão.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 167, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a 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 a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Nova Espe ran ça 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 231, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a 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 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 Nova
Espe ran ça 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – João Ca pi be ri be , Re la tor.

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

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
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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 1.007, 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 168, de
2003 (nº 2.176/2002, 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
Nova de Ma cha do para o De sen vol vi men-
to Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ma cha do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi na-
ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 168, de 2003 (nº
2.176, 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 Nova de Ma cha do para o De sen vol vi men to Artís ti-
co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ma cha 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 16, de 11 de ja ne i ro 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 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 3 9/92 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 168, 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. 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 168, 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 Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são Nova de Ma cha do, para o De -
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma cha 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 168, 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 16, de 11 de ja ne 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 Nova de Ma cha do, para
o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral 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 Ma cha do, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor – João Ca pi-
be ri be – Du ci o mar Cos ta –Eu rí pe des Ca mar go – Pa -
pa léo Paes – Hé lio Cos ta – Ger son Ca ma ta – Mão
San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca
– José Jor ge – Re nil do San ta na – Edi son Lo bão – Le -
o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra   5 22027AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



22028 Ter ça-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003    233ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 168, DE 2003

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 Nova
de Ma cha do para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ma cha do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 16, de 11 de ja ne 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 Nova de
Ma cha do para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
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 Ma cha do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

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.

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

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.

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

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.

....................................................................................
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 1.008, 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 169, de
2003 (nº 2.177/2002, 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 Edu ca ti va Cor-
dis bur go – 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 Cor-
dis bur go, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 169, de 2003
(nº 2.177, 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
Edu ca ti va Cor dis bur go – 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 Cor dis bur go,
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 21, de 11 de ja ne i ro 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.

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-
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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 169, 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 169, 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 Co mu ni-
tá ria Edu ca ti va Cor dis bur go – 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 Cor dis 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 169, 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 21, de 11 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Edu ca ti va Cor dis bur go – 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 Cor dis bur go, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor – Flá vio Arns
– 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 – Ger son
Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju-
vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San ta na
– Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 169, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cor dis bur go
– 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 Cor dis bur go,
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 21, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cor dis bur go – 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 Cor dis bur go, 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.

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 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 31DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o 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 1.009, 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 173, de
2003 (nº 2.182/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio e Te le vi são Li ber tas
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Elói Men des, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
173, de 2003 (nº 2.182, 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 e Te le vi são Li ber tas 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 Elói Men des, 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 330, de 19 de mar ço de
2002, 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 173, 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-
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 173, de 2003, não evi den ci-
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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 e Te le vi são Li ber tas, para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Elói Men des, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor – Flá vio
Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge –
Re nil do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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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 1.010, 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 174, de
2003 (nº 2.183/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Cen tral de Te le 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 Co rin to, 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 apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 174, de 2003 (nº 2.183, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Cen tral de Te le co mu ni ca ções Lida. 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 Co rin to, 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 333, de 19 de mar ço de
2002, 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 174, 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-
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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 174, 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 à Cen -
tral de Te le co mu ni ca ções, 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 rin to, 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 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor – Flá vio
Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge –
Re nil do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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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 1.011, 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 175, de
2003 (nº 2.184/2002, 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 San ta ma ri en se 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 San ta Ma ria de
Ita bi ra, 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 de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 175, de
2003 (nº 2.184, 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
San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo-
rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra, 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 334, de 19 de mar ço de
2002, 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 in ter 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 175, 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-
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 
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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 175, 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 San ta-
ma ri en se 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 San ta Ma ria de Ita bi ra, 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, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor – Flá vio
Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge –
Re nil do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICAO 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 1.012, 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 177, de
2003 (nº 2.186/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são a Ibi a pi na 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 ro nel Sa pu ca ia, 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 apre ci a ção com ca -
rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 177,
de 2003 (nº 2.186, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Ibi a pi na 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 Co ro nel
Sa pu ca ia, Esta do do 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 300, de 19 de mar ço de
2002, 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 177, 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-
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
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da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 177, 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 à Ibi a-

pi na 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 ro nel Sa pu ca ia, Esta do do 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, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri-
bal di Alves Fi lho – José Jor ge – Re nil do San ta na –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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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 çao 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 1.013, 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 179, de
2003 (nº 2.189/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Pa ra í ba TV/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
Pa u da lho, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter

ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 179, de
2003 (nº 2.189, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº 356,

de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis são à Pa ra í-
ba TV/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 Pa u da lho,
Esta do de Per nam bu co. O ato foi sub me ti do à apre ci a-
ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre -
si den ci al, 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 179, 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 do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do 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.

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 179, 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
do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha ven do re pa-
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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 Pa ra í ba TV/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 Pa u da lho, 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.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te – Ser gio Gu er ra, Re la tor – Flá vio
Arns – João Ca pi be ri be – Pa pa léo Paes – Du ci o-
mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Mão San ta – Ga ri bal-
di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son
Ca ma ta – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel
Pa van – Ante ro Paes de Bar ros.
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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 1.014, 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 184, de
2003 (nº 2.221/2002, 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 Sul-Mi ne i ro 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 Ca man du ca ia, 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 exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 184,
de 2003 (nº 2.221, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-

dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 318, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis-
são ao Sis te ma Sul-Mi ne i ro 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 Ca man du ca ia, Esta -
do de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 184, 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 do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do 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.

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 184, 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-
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lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, 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 Sul mi ne i ro 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 Ca man du ca ia, 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, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la-
tor – Flá vio Arns – Eu ri pe des Ca mar go – João Ca -
pi be ri be – Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta – Ael -
ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca -
ma ta – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel Pa -
van – Re gi nal do Du ar te.
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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 1.015, 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 189, de
2003 (nº 2.158/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal Da Li ber da-
de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Re den ção, 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, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 189, de
2003 (nº 2.158, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº 48, de
17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Fun da ção Be ne fi-
cen te Ro sal Da Li ber da de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Re den ção, Esta do do
Ce a rá. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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.
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 189, 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 art. 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 art. 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 po -
de rá ser efe tu a do por meio de emen da de re da ção que
pro po mos ao fi nal.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 189, 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 Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal da Li ber da-
de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Re den ção, 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 189, 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 48, de 17 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Fun da ção Be ne fi cen te
Ro sal da Li ber da de 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 Re den ção, Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la-
tor – Flá vio Arns – Eu ri pe des Ca mar go – Pa pa léo
Paes – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio
Cos ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju-
vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Edi son Lo -
bão – José Jor ge – Re nil do San ta na.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 189, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Be ne fi cen te Ro sal da Li ber da de a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Re den ção, Esta do do
Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 48, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal da Li ber da de 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 Re den ção, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Re gi nal do
Du ar te, Re la tor.

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 apôs 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)
....................................................................................

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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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 1.016, 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 190, de
2003 (nº 2.206/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Ma no el Paes a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Bre jão, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor Mar co Ma ci el
Re la tor ad hoc: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter

ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 190,
de 2003 (nº 2.206, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 168, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za a
Fun da ção Ma no el Paes a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bre jão, Esta do de
Per nam bu co. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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.
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 190, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 190, de 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 Fun da ção Ma no el Paes a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bre jão,
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 190, 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 168, de 19 de fe ve re i ro
de 2002, que au to ri za a Fun da ção Ma no el
Paes 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 Bre jão,
Esta do de Per nam bu co.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor (ad hoc) – Flá vio
Arns – 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 – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Re nil do San ta na – Edi son Lo bão – Le -
o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.

22050 Ter ça-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003    255ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra   5 22051AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL256     



22052 Ter ça-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003    257ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 190, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Ma no el Paes a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Bre jão, 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 168, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Fun da ção Ma no el Paes 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 Bre jão, 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, 16 de Ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te, José Jor ge, Re la tor(Ad hoc).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RATI VA DO BRA SIL

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

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 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 Dela 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.

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

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra   5 22053AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL258     



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 1.017, 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 192, de
2003 (nº 2.028/6 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Ju racy Mar den a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Itam bé, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor João Ca pi be ri be

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 192,
de 2003 (nº 2.028, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 657, de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a Fun -
da ção Ju racy Mar den a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Itam bé, Esta do da Ba -
hia. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 192, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 192, de 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 Fun da ção Ju racy Mar den
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Itam bé, 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 192, 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 657, de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Ju racy Mar den 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 Itam bé, Esta do da Ba hia.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – João Ca pi be ri be, Re la tor – Flá vio
Arns – 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 – Ger -
son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San -
ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 192, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Ju racy Mar den a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Itam bé, 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 657, de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Ju racy Mar den a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di rei’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 Itam bé, 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, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – João Ca pi be ri be, Re la tor.

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 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.

....................................................................................
Art. 1º 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, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
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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.” (NR)

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

PARECER Nº 1.018, 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 204, de
2003 (nº 2.196/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Mo men to 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
San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 204, de 2003 (nº 2.196, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces são
à Mo men to 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 San ta Lu zia, 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 do De cre to de 3 de abril de 2002, que
ou tor ga con ces são para a ex plo ra ção de ca nal de ra -
di o di fu são 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 

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 204, 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-
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 204, 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 Mo -
men to 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 onda mé dia, na ci da de de
San ta Lu zia, 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, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor – Eu ri pe-
des Ca mar go – João Ca pi be ri be – Pa pa léo Paes –
Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Ga ri-
bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son
Ca ma ta – Edi son Lo bão – José Jor ge – Re nil do
San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te .
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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 1.019, 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 205, de
2003 (nº 2.198/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Me di na 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 Me di-
na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 205,
de 2003 (nº 2.198, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 286, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis-
são à Me di na S.A. 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
Me di na, Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do
à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de
men sa gem pre si den ci al, 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 205, 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 do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do 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.

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 -
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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 205, 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 do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, 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
Me di na 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
Me di na, 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, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor –
Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes
– Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Ga -
ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Ger -
son Ca ma ta – Edi son Lo bão – José Jor ge – Re nil-
do San ta na – Re gi nal do Du ar te.
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 1.020, 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 207, de
2003 (nº 2.201/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Empre sa de Ra di o di fu são
Elec tra Vox 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 Antô nio Dias,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na-
ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 207,
de 2003 (nº 2.201, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox 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 Antô nio Dias, 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 358, de 19 de mar ço de
2002, 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 in for 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 207, 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 207, 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 à
Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox 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 Antô nio Dias, 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, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor –
Flá vio Arns – Eu ri pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes
– Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Ga -
ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Ger -
son Ca ma ta – Edi son Lo bão – José Jor ge – Re nil-
do San ta na – Re gi nal do Du ar te.
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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 1.021, 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 208, de
2003 (nº 2.202/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à TV Nor te 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 Açu ce na,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 208, de
2003 (nº 2.202, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à TV Nor te
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 Açu ce na,
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 360, de 19 de mar ço de
2002, 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 (RJSF), 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 208, 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 208, 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 à TV Nor te
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 Açu ce na, 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, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor
Flá vio Arns – Eu ri pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes
– Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Ga -
ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Ger -
son Ca ma ta – Edi son Lo bão – José Jor ge – Re nil-
do San ta na – Re gi nal do Du ar te.
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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 1.022, 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 218, de
2003 (nº 1.737/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à SM Co mu ni ca ções Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Pe dro Ca ná rio, Esta do do Espi 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, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 218, de
2003 (nº 1.737, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à SM Co mu-
ni ca ções Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pe -
dro Ca ná rio, 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 430, de 7 de agos to de
2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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.

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 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 218, de 2003, 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 vi gen 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 SM 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 Pe dro Ca ná rio, 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.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te  – Ger son Ca ma ta, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 – Mão San ta – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil-
do San ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa van – Re -
gi nal do Du ar te.
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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 1.023, 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 235, de
2003 (nº 2.267/2002, 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 e Cul tu ral Co-
mu ni tá ria de Me ru o ca (ABCCM) a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Me ru o ca, 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, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 235,
de 2003 (nº 2.267, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 105, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso -
ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de Me ru o-
ca (ABCCM) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Me ru o ca, Esta do do Ce a rá. O
ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal por meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 235, 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. 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 235, 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 Be ne fi-
cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de Me ru o ca (ABCCM) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Me ru o ca, 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 235, 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 105, de 31 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen-
te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de Me ru o ca
(ABCCM) 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
Me ru o ca, Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te  – Ger son Ca ma ta, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 – Mão San ta – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil-
do San ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa van – Re -
gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 235, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria
de Me ru o ca – ABCCM a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Me ru o ca, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 105, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Me ru o ca – ABCCM 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 Me ru o ca, 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, 16 de ju lho de 2003. –
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

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

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 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.

....................................................................................
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 1.024, 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 238, de
2003 (nº 2.345/2002, 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 Ara qua ri a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ara qua ri, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Relatora: Se na do ra Ideli Salvatti
Relator Ad hoc: Se na dor Leonel Pavan

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 238, de 
2003 (nº 2.345, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº 593,
de 11 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Ara qua ri a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara qua ri,
Esta do de San ta Ca ta ri na. O ato foi sub me ti do à
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de
men sa gem pre si den ci al, 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 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 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 238, 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. 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 238, 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 Co mu ni-
tá ria de Ara qua ri a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ara qua ri, 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
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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 238, 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 593, de 11 de ou tu bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni ta ria De Ara qua ri 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 Ara qua ri, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor – Du-
ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Pa pa léo Paes –
Hé lio Cos ta – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri-
bal di al ves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José
Jor ge – Re nil so San ta na – Edi son Lo bão – Sér gio
Gu er ra – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO 238, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção co mu ni tá ria de Ara qua ri a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ara qua ri, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 593, de 11 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ara qua ri 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 Ara-
qua ri, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Le o nel Pa van, Re la tor
(Ad hoc).

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 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.

....................................................................................
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 1.025, 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 240, de
2003 (nº 2.211/2002, 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 Co mu ni tá ria Rio
Gran de da Ser ra a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Rio
Gran de da Ser ra, Esta do de São Pa u lo.

Relator: Se na dor Papaléo Paes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 240,
de 2003 (nº 2.211, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 170, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rio Gran de da Ser -
ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Rio Gran de da Ser ra, Esta do de São Pa u lo.
O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci-
o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 – Análise

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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 240, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 240, de 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 Cul tu ral
Co mu ni tá ria Rio Gran de da Ser ra a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Rio Gran de
da Sena, 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:
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EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 240, 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 170, de 19 de fe ve re i ro
de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Rio Gran de da Ser ra 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 Gran de da Ser -
ra, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te  – Ger son Ca ma ta, Re la tor –
Flá vio Arns – 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 – Mão San ta – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil-
do San ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa van – Re -
gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 240, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rio Gran de da
Ser ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Rio Gran de da
Ser ra, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 170, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rio Gran de da
Ser ra 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 Gran de da Ser ra, Esta do de São
Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te, Pa pa léo Paes, Re la tor.

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.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei
nº4.117 (*), 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 1.026, 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 250, de
2003 (nº 2.122/02, 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 Ba i lon Lo pes Car ne i ro
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 Con ce i ção do Co i té, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor João Ca pi be ri be

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-

na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 250, de
2003 (nº 2.122, 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
Ba i lon Lo pes Car ne i ro 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 
Con ce i ção do Co i té, Esta do da Ba hia.

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. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato cons tan te

da Por ta ria nº 134, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou -
tor ga per mis são para a exe cu ção, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da.

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, in cum bin do-lhe tam bém
pro nun ci ar-se 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.

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-Lei 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.

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, § 1º, 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, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das 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 de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

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
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 art. 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 250, 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 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
Ba i lon Lo pes Car ne i ro, 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 Con ce i ção do Co i té, 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, 16 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – João Ca pi be ri be , Re la tor
– Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas –
Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa leó Paes – Hé lio Cos ta
– Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil-
do San ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa van – Re -
gi nal do Du ar te.

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra   5 22081AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



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.

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

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 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 art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

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

Art. 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).
....................................................................................

PARECER Nº 1.027, 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 251, de
2003 (nº 2.305/2002, 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 e
Cul tu ral de Pra ia Gran de 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 Pra ia
Gran de, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Flá vio Arns

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 608, de 25 de abril de
2002, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ci o-
nal e Cul tu ral de Pra ia Gran de 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
Pra ia Gran de, 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, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e
fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu -
ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di-
fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
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.
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O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 251, de 2003, 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 251, 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 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 e Cul tu ral de Pra ia Gran de, 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 Pra ia Gran de, 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, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor –
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
– Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi -
lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil do
San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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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.
....................................................................................

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 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 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 art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

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

Art. 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 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-
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 1.028, 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 252, de
2003 (nº 2.402/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção de Ra di o di fu são
Edu ca ti va Nos sa Se nho ra Mi la gro sa 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
So bral, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

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 485, de 26 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são à Fun da ção de Ra di o di-
fu são Edu ca ti va Nos sa Se nho ra Mi la gro sa 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 So bral, Esta do do Ce a rá.

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.
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.
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O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS Nº 252, de 2003, 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 252, 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 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
de Ra di o di fu são Edu ca ti va Nos sa Se nho ra Mi la gro-
sa, 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 So bral, 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.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor – Flá-
vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel Pa van.
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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.
....................................................................................

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 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 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 art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-96)
....................................................................................

§ 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-
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va men te edu ca ti vos. (Re da cão dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-96)

§ 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 24-12-96)
....................................................................................

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 24-12-96)
....................................................................................

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)
....................................................................................

PARECER Nº 1.029, 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 270 de
2003 (nº 1.805/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro vou o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma
– ARCOP 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 ú ma,
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, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 270,
de 2003 (nº 1.805, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 541, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma – ARCOP 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 ú ma, Esta do do Espí ri to San to. O ato foi sub -
me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio 
de men sa gem pre si den ci al, 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 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 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 270, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 270, de 2003, 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 Rá dio
Co mu ni tá ria de Pi ú ma – ARCOP 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 ú ma,
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:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 270, 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 541, de 11 de se tem bro

de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Pi ú ma – ARCOP 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 Pi ú ma, Esta do do Espí ri-
to San to.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor
– Flá vio Arns – Eu ri pe des Ca mar go – João Ca pi-
be ri be – Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta – Ael ton
Fre i tas – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Edi son Lo -
bão – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel Pa -
van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 270, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio co mu ni tá ria de Pi ú ma –
ARCOP 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 ú ma,
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 541, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma – ARCOP
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 Pi ú ma, 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, 16 de ju lho de 2003. –Osmar
Dias, Pre si den te – Gér son Ca ma ta, Re la tor.

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 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 11-12-02)
....................................................................................

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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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 1.030, 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 274, de
2003 (nº 1.848/2002, 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 Co mu ni tá ria de Pe-
dre i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Pe dre i ras,
Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá-
ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
274, de 2003 (nº 1.848, de 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da
Por ta ria nº 377, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ras a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Pe dre i ras, Esta do do Ma ra nhão. O ato foi
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, 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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 274, 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 1.597, 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 274, de 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 Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Pe dre i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe dre i ras, Ma ra-
nhão, 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 274, de 2003, a se -
guin te re da ção:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 377, de 11 de ju lho de 
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Pe dre i ras 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 Pe dre i ras, Esta do do
Ma ra nhão.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Edison Lo bão, Re la tor – 

Flá vio Arns – 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 – Ger son Ca ma ta – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 274, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ras a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Pe dre i ras, Esta do do
Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 377, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ras 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 Pe dre i ras, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003 – Osmar
Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor.

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 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 1.031, 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 277, de
2003 (nº 1.906/2002, 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 Co mu ni tá ria Men-
sa gem 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 Rio Novo 
do Sul, 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, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 277, de 2003
(nº 1.906, 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 Co -
mu ni tá ria Men sa gem 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 Rio Novo do Sul,
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 377, de 31 de ju lho de

2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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 énor 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 -
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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. 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 te ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 277, 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 277, 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 de Rá dio

Co mu ni tá ria Men sa gem 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 Rio Novo do Sul,
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:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 277, 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 377, de 31 de ju lho de
2000, que au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio
Co mu ni tá ria Men sa gem 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 Rio Novo do Sul, Esta do do
Espí ri to San to.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor – Flá vio
Arns – Eu ri pe des Ca mar go – João Ca pi be ri be – Pa -
pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé -
lio Cos ta – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju -
vên cio da Fon se ca – José Jor ge – Re nil do San ta na
– Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 277, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Men sa gem
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 Rio Novo do
Sul, 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 377, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Men sa gem 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 Rio Novo do Sul, 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, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor.

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.

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

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.

....................................................................................
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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)

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te da Co mis-

são de Edu ca ção que pas so a ler.

 É lido o se guin te:

Of. nº CE/46/2003

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, os Pro je tos de De cre tos Le gis la-
ti vos de nº 693, 705 e 730 de 2002; 15, 31, 43, 75, 79,
82, 86, 94, 96, 103, 106, 108, 113, 115, 122, 124, 126, 
129, 131, 133, 134, 135, 138, 147, 151, 155, 160, 162, 
163, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 177, 179, 
184, 189, 190, 192, 204, 205, 207, 208, 218, 235, 238, 
240, 250, 251, 252, 270, 274 e 277 de 2003.

Aten ci o sa men te, – Osmar Dias, Pre si den te da
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com re fe rên cia ao ex pe di en te lido an te ri or-
men te, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no, com bi-
na do com o Pa re cer de 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 os Pro -
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 693, 705 e 730, de
2002; 15, 31, 43, 75, 79, 82, 86, 94, 96, 103, 106, 108,
113, 115, 122, 124, 126, 129, 131, 133, 134, 135, 147, 
151, 155, 160, 162, 163, 165 a 169, 173, 174, 175,
177, 179, 184, 189, 190, 192, 204, 205, 207, 208, 218, 
235, 238, 240, 250, 251, 252, 270, 274 e 277, de
2003, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esgo tou-se na úl ti ma sex ta-fe i ra 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 De cre to Le gis la ti vo nº 669, de 2002
(nº 1.780/2002, 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
Cul tu ral Sa gra do Co ra ção de Je sus do Ba ir ro San ta-
nen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 687, de 2002
(nº 1.810/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Assis tên-
cia Co mu ni tá ria e Ensi no Pro fis si o na li zan te de Sete
La go as – Fa com sel a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Sete La go as, Esta do de 
Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 707, de 2002
(nº 1.862/2002, 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
Ma ti en se de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma ti as Bar bo sa,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 751, de 2002
(nº 1.762/2002, 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 Gla u ci lân dia – ACDG a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Gla u ci lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 37, de 2003
(nº 1.823/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Fun da ção Edu ca ti va João 
Pa u lo II de Pi ras su nun ga a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
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di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ras su nun ga,
Esta do de São Pa u lo; e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 73, de 2003
(nº 1.997/2002, 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 Fa ri a-
le men se para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Fa ria Le mos, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão 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.

São os se guin tes os tex tos fi na is que
vão a pro mul ga ção:

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 669, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra-
ção de Je sus do Ba ir ro San ta nen se a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ita ú na, 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 805, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra ção
de Je sus do Ba ir ro San ta nen 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 Ita ú na, 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, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 687, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Assis tên cia Co mu ni tá ria e Ensi-
no Pro fis si o na li zan te de Sete La go as –
FACOMSEL a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sete
La go as, 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 524, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Assis tên cia Co mu ni tá ria e Ensi no Pro -
fis si o na li zan te de Sete La go as – FACOMSEL 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 Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra cm vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 707, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ma ti en se de Ra di o di fu-
são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ma ti as Bar bo-
sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 527, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti en se de Ra di o di fu são a
exe cu tar, 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 Ma ti as i3ar ho sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 751, DE 2002

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 Gla u ci lân dia – ACDG a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Gla u ci lân dia, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O 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 399, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Gla u ci lân dia – ACDG a exe cu tar, 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 Gla u ci lân dia, Esta do
de Mi nas Ge ra is.
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Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala dia Co mis são, 26 de ju nho de 2003 – Se-
na dor Osmar Dias Pre si den te – Hé lio Cos ta Re la to .

TEXTO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 37, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Edu ca ti va João Pa u lo II de Pi ras su-
nun ga a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pi ras su nun ga,
Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 668, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Fun da ção Edu ca ti va João Pa u lo II de Pi ras su nun ga
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 Pi ras su nun ga, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003 –
Osmar Dias Pre si den te – Íris de Ara ú jo Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 73, DE 2003

Apro va o ato que Au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Fa ri a le men se para o
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ra. a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Fa ria Le mos, 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 796, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa ri a le men se para o De-
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral 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 Fa ria
Le mos, 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, 26 de ju nho de 2003 –
Osmar Dias Pre si den te – Hé lio Cos ta Re la tor .

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que hoje,
dia 4, ini cia-se a im plan ta ção do Sis te ma de Envio de

Do cu men tos Le gis la ti vos – Se dol, que visa do tar o
Se na do Fe de ral de ins tru men to para cap ta ção do tex -
to in te gral das ma té ri as le gis la ti vas que tra mi tam nes -
ta Casa.

Em face da ne ces si da de de tes tes, du ran te as
duas pró xi mas se ma nas, o Sis te ma fun ci o na rá como
um Pro je to-Pi lo to, do qual so men te par ti ci pa rão Ga bi-
ne tes pre vi a men te se le ci o na dos, cu jos ser vi do res já
fo ram tre i na dos pela Se cre ta ria Espe ci al de Infor má ti-
ca. Pos te ri or men te, se rão gra du al men te in cor po ra-
dos ao Sis te ma os de ma is Ga bi ne tes das Srªs e dos
Srs. Se na do res.

Nes ta pri me i ra fase, de ve rão ser ob je to de en vio
pe los Ga bi ne tes se le ci o na dos, tan to em pa pel subs -
cri to pelo Se na dor quan to em meio mag né ti co, as se -
guin tes pro po si ções: pro je tos de lei do Se na do, pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, pro je tos de re so lu-
ção ou re que ri men tos.

A Pre si dên cia so li ci ta a co la bo ra ção das Srªs e
dos Srs. Se na do res para a efe ti va im plan ta ção do Sis -
te ma, que pos si bi li ta rá, en tre ou tras van ta gens, a
ime di a ta dis se mi na ção e pu bli ci da de dos do cu men-
tos, logo após a le i tu ra do tex to em ple ná rio, e das
pro po si ções le gis la ti vas por meio da rede mun di al de
com pu ta do res – Inter net.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
31 de ju lho de 2003, pu bli cou no dia 1º de agos to do
mes mo ano, a Me di da Pro vi só ria nº 126, de 2003, que 
“Dis põe so bre a as sun ção , pela União, de res pon sa-
bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos
ter ro ris tas, atos de guer ra ou even tos cor re la tos, con -
tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope ra das por
em pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex -
clu í das as em pre sas de táxi aé reo ”.

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

Se na do res

Ti tu la res Su plen tes

Blo co Par la men tar da Mi no ria (PFL/PSDB)

Efra im Mo ra is (PFL) Ro dolp ho Tou ri nho (PFL)
Tas so Je re is sa ti (PSDB) vago
Cé sar Bor ges (PFL)  vago
Edu ar do Aze re do (PSDB)  vago

Blo co de Apo io ao Go ver no(PT/PSB/PTB/PL)

Tião Vi a na (PT) Fer nan do Be zer ra (PTB)
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Anto nio Car los Va la da res(PSB)              Ro ber to Sa tur ni no (PT)
Mag no Mal ta (PL)  Ana Jú lia Ca re pa (PT)

PMDB

Re nan Ca lhe i ros  Sér gio Ca bral
Ju vên cio da Fon se ca Luiz Otá vio
Hé lio Cos ta Ney Su as su na

PDT

Jef fer son Pé res Alme i da Lima

PPS

Mo za ril do Ca val can ti João Ba tis ta Mot ta

De pu ta dos

Ti tu la res Su plen tes

PT

Nel son Pel le gri no Fá ti ma Be zer ra
Arlin do Chi na glia Iriny Lo pes

PFL

José Car los Ale lu ia Ká tia Abreu
Ro dri go Maia          Antonio Car los Ma ga lhães Neto

PMDB

Eu ní cio Oli ve i ra  Asdrú bal Ben tes
Men des Ri be i ro Fi lho   Car los Edu ar do Ca do ca

PSDB

Ju tahy Jú ni or             Antô nio Car los Men des Tha me
Cus tó dio Mat tos  Luiz Car los Ha uly

PP

Pe dro Henry   Cel so Rus so man no

PTB

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

PL

Val de mar Cos ta Neto  Bis po Ro dri gues

PSB

Edu ar do Cam pos       Re na to Ca sa gran de

*PMN

Lú cia Bra ga  vago

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

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi-
ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 1º-8-2003
– De sig na ção da Co mis são: 4-8-2003
– Insta la ção da Co mis são: 5-8-2003 
– Emen das: até 7-8-2003 (7º dia da

pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 1º-8-2003 a 

14-8-2003 (14º dia)
 – Re mes sa do pro ces so à CD:

14-8-2003
 – Pra zo na CD: de 15-8-2003 a

28-8-2003 (15º ao 28º dia)
 – Re ce bi men to pre vis to no SF:

28-8-2003
 – Pra zo no SF: de 29-8-2003 a

11-9-2003 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD:

11-9-2003
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca-

ções do SF, pela CD: de 12-9-2003 a
14-9-2003 (43º ao 45º dia)

 – Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a
pa u ta a par tir de: 15-9-2003 (46º dia)

 – Pra zo fi nal no Con gres so: 29-9-2003
(60 dias 

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a Co -
mis são Mis ta que aca ba de ser de sig na da de ve rá
to mar suas de li be ra ções de acor do com o dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 14 do Re gi men to Co mum,
ou seja, os vo tos dos mem bros do Se na do Fe de ral e 
da Câ ma ra dos De pu ta dos de ve rão ser to ma dos em 
se pa ra do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

So bre a mesa, pro je to de de cre to le gis la ti vo que 
pas so a ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 424, DE 2003

Sus ta o in ci so I do art 38 do De cre to
nº 3.298, de 20 de de zem bro de 1999, da
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica sus ta do o in ci so I do art. 38 do De -

cre to nº 3.298, de 20 de de zem bro de 1999, da Pre si-
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dên cia da Re pú bli ca, que “Re gu la men ta a Lei nº
7.853, de 24 de ou tu bro de 1989, dis põe so bre a Po lí-
ti ca Na ci o nal para a Inte gra ção da Pes soa Por ta do ra
de De fi ciên cia, con so li da da as nor mas de pro te ção, e
dá ou tras pro vi dên ci as.”

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Atu al men te en con tram-se dis po si ti vos le ga is re -
la ci o na dos aos di re i tos dos por ta do res de de fi ciên cia
de for ma es par sa e cir cuns tan ci al, em le gis la ções es -
pe cí fi cas como na Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu -
ca ção, no Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, na
Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al, den tre ou tros, e,
so bre tu do, a tí tu lo de re gu la men ta ção em de cre tos,
ins tru ções nor ma ti vas e por ta ri as. Por tan to, a ques-
tão vem sen do tra ta da de for ma se cun dá ria ou com -
ple men tar.

Des sa for ma, pre ten do fa zer com que os car gos
em co mis são ou de con fi an ça se jam re ser va dos para
5%, no mí ni mo, das pes so as por ta do ras de de fi ciên-
cia. Con to com a co la bo ra ção dos ilus tres pa res para
apro va ção des te.

Sala das Ses sões, 4 de agos to de 2003. – Pa u lo
Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 3.298
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999

Re gu la men ta a Lei nº 7.853, de 24 de 
ou tu bro de 1989, dis põe so bre a Po lí ti ca
Na ci o nal para a Inte gra ção da Pes soa
Por ta do ra de De fi ciên cia, con so li da as
nor mas de pro te ção, 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 re o art. 84, in ci sos IV e VI, da
Cons ti tu i ção, e ten do em vis ta o dis pos to na Lei nº
7.853, de 24 de ou tu bro de 1989,

De cre ta:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

SEÇÃO IV
Do Aces so ao Tra ba lho

Art 37. Fica as se gu ra do à pes soa por ta do ra de
de fi ciên cia o di re i to de se ins cre ver em con cur so pú -
bli co, em igual da de de con di ções com os de ma is can -
di da tos, para pro vi men to de car go cu jas atri bu i ções

se jam com pa tí ve is com a de fi ciên cia de que é por ta-
dor.

§ 1º O can di da to por ta dor de de fi ciên cia, em ra -
zão da ne ces sá ria igual da de de con di ções, con cor re-
rá a to das as va gas, sen do re ser va do no mí ni mo o
per cen tu al de cin co por cen to em face da clas si fi ca-
ção ob ti da.

§ 2º Caso a apli ca ção do per cen tu al de que tra ta
o pa rá gra fo an te ri or re sul te em nú me ro fra ci o na do,
este de ve rá ser ele va do até o pri me i ro nú me ro in te i ro
sub se qüen te.

Art 38. Não se apli ca o dis pos to no ar ti go an te ri-
or nos ca sos de pro vi men to de:

I – car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça,
de li vre no me a ção e exo ne ra ção; e

II – car go ou em pre go pú bli co in te gran te de car -
re i ra que exi ja ap ti dão ple na do can di da to.
....................................................................................

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

Dis põe so bre o apo io às pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia, sua in te gra ção
so ci al, so bre a Co or de na do ria Na ci o nal
para Inte gra ção da Pes soa Por ta do ra de
De fi ciên cia – CORDE, ins ti tui a tu te la ju -
ris di ci o nal de in te res ses co le ti vos ou di -
fu sos des sas pes so as, dis ci pli na a atu a-
ção do Mi nis té rio Pú bli co, de fi ne cri mes,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(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) – O pro je to lido será pu bli ca do e en ca mi nha do à
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia.

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

É lido o se guin te:

SPGM nº 1.606/03

Bra sí lia, 31 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que foi re je i ta do

o Subs ti tu ti vo apre sen ta do por essa Casa ao Pro je to
de Lei nº 4.476, de 2001, da Câ ma ra dos De pu ta dos,
(PLC 4/02, no Se na do Fe de ral), o qual “Acres cen ta
in ci sos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de de -
zem bro de 1996, que es ta be le ce as di re tri zes e ba ses
da edu ca ção na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as”.
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Na opor tu ni da de, in for mo a Vos sa Exce lên cia
que a re fe ri da pro po si ção foi nes ta data en vi a da à
san ção.

Aten ci o sa men te, – João Pa u lo Cu nha., Pre si-
den te.

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, 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 29, 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 da Edu ca ção, cré di to su ple-
men tar no va lor de R$269.086.568,00

para re for ço de do ta ções con sig na das na 
Lei Orça men tá ria vi gen te.

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 da Edu ca ção,
cré di to su ple men tar no va lor de 269.086.568,00 (du -
zen tos e ses sen ta e nove mi lhões, oi ten ta e seis mil,
qui nhen tos e ses sen ta e oito 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 o in di ca do no
Ane xo II des ta lei.

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

LEI Nº 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.

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

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 DO. 3-6-64)

§ 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 DO. 3-6-64)

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
DO. 3-6-64)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no DO. 3-6-64)

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 DO. 3-6-64)

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 DO. 3-6-64)

§ 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 cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO. 3-6-64)

§ 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 DO. 3-6-64)

§ 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 DO. 3-6-64)

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

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-
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.

....................................................................................
Art. 8º Os cré di tos su ple men ta res e es pe ci a is

que vi e rem a ser aber to nes te exer cí cio, bem como os 
cré di tos es pe ci a is re a ber tos, re la ti vos aos gru pos de
des pe sa “Ou tras Des pe sas Cor ren tes”, “Inves ti men-
tos” e “Inver sões Fi nan ce i ras”, res sal va das as ex clu-
sões de que tra ta o § 1º do art. 1º des te De cre to, te rão
sua exe cu ção con di ci o na da aos li mi tes fi xa dos à con -
ta das fon tes de re cur sos cor res pon den tes.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros de Esta do do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa zen da po de-
rão, por meio de por ta ria in ter mi nis te ri al, ajus tar os
Ane xos II e VI des te De cre to em de cor rên cia dos cré -
di tos adi ci o na is que vi e rem a ser aber tos no exer cí cio
de 2003 à con ta das res pec ti vas fon tes de re cur sos,
des de que não com pro me tam a ob ten ção do su pe rá-
vit pri má rio es ta be le ci do na Lei nº 10.524, de 2002.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 do Pro je to:

Até 09/8 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 17/8 – pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 22/8 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 1º/9 – en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
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 pri me i ro ora dor ins cri to,

1º Vice-Pre si den te des ta Casa, Se na dor Pa u lo Paim,
do Rio Gran de do Sul, do Par ti do dos Tra ba lha do res.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de cre to le gis la ti-
vo que en ca mi nhei à Casa, cuja le i tu ra aca ba de ser
fe i ta, tem o ob je ti vo de sus tar um dos ar ti gos da lei
que tra ta do por ta dor de de fi ciên cia o qual, in di re ta-
men te, pro í be que car gos de con fi an ça se jam ocu pa-
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dos por pes so as por ta do ras de de fi ciên cia – as sun to
já de ba ti do nes ta Casa.

Ti nha en ca mi nha do um pro je to de lei a res pe i to,
mas de po is, mu i to bem as ses so ra do pelo cor po téc ni-
co da Casa, apre sen tei um de cre to le gis la ti vo. A par -
tir, en tão, da apro va ção des se de cre to le gis la ti vo, po -
de re mos in di car, a exem plo do que já fi ze mos, pes so-
as por ta do ras de de fi ciên cia. No meu caso, são cin co
as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia in di ca das para
car gos de con fi an ça.

Na mes ma li nha, fa rei meu pro nun ci a men to no
dia de hoje. Uso este es pa ço para de i xar re gis tra dos
os meus cum pri men tos ao Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va por ter san ci o na do, na úl ti ma quin ta-fe i-
ra, a lei que ins ti tui um sa lá rio mí ni mo, R$240,00,
para pa ci en tes com pro ble mas men ta is a fim de que
se jam re in te gra dos à so ci e da de. Ou seja, a fa mí lia
que man ti ver no seu con ví vio um ci da dão com do en-
ça men tal em vez de co lo cá-lo em sa na tó ri os, mais
po pu lar men te de no mi na dos de hos pí cio, re ce be rá
uma aju da de R$240,00.

Cum pri men to o Pre si den te da Re pú bli ca por es -
tar con tem pla do tam bém, no Esta tu to da Pes soa Por -
ta do ra de De fi ciên cia, o di re i to de o ci da dão que não
está em ple nas con di ções fí si cas, men ta is e vi su a is,
en fim, que tem al gum tipo de de fi ciên cia, re ce ber um
sa lá rio mí ni mo.

A san ção des se pro je to ocor re dois me ses após
o seu en vio ao Con gres so Na ci o nal, o que de mons tra
a per fe i ta sin to nia do Pre si den te com os ob je ti vos não
ape nas do Le gis la ti vo, mas tam bém de toda a so ci e da-
de, prin ci pal men te quan do se tra ta de sa ú de pú bli ca.

Este ano, o au xí lio cus ta rá aos co fres pú bli cos
R$990 mil e será pago a par tir do pró xi mo mês, aten -
den do, de ime di a to, 2 mil pes so as. O be ne fí cio du ra rá
um ano, mas po de rá ser re no va do caso a pes soa não
es te ja em ab so lu tas con di ções de vol tar à sua ati vi da-
de, ou seja, ain da es ti ver do en te.

Sr. Pre si den te, o au xí lio per mi ti rá a pa ci en tes
aco me ti dos de trans tor nos men ta is as sis tên cia, acom -
pa nha men to e in te gra ção so ci al, fora da uni da de hos -
pi ta lar. Com o pro je to, o Mi nis té rio da Sa ú de está dan -
do iní cio ao pro ces so de res so ci a li za ção de pa ci en tes
men ta is que pas sa ram por lon gos pe río dos de in ter na-
ção.A prá ti ca mos trou que o pa ci en te con si de ra do do -
en te men tal, in ter na do, aca ba não me lho ran do.

Esse au xí lio é o prin ci pal as sun to do Pro gra ma
De Vol ta para Casa, es tra té gia do Go ver no Fe de ral
para es ti mu lar a as sis tên cia ex tra-hos pi ta lar, ca rac te-
rís ti ca da po lí ti ca de sa ú de men tal que vem sen do
ado ta da.

Além do au xí lio em di nhe i ro, os be ne fi ciá ri os do
pro gra ma te rão acom pa nha men to es pe ci a li za do e
par ti ci pa rão de ati vi da des de re a bi li ta ção, re si dên cia
te ra pêu ti ca, tra ba lho pro te gi do, la zer mo ni to ra do, en -
tre ou tros, con for me a ne ces si da de de cada um. O au -
xí lio será pago a pa ci en tes com um qua dro clí ni co fa -
vo rá vel à alta hos pi ta lar e que te nham per ma ne ci do
in ter na dos em uni da des psi quiá tri cas por dois anos
ou mais. 

Os pa ci en tes que não pu de rem re tor nar para
suas fa mí li as pas sa rão a con tar com Ser vi ços Re si-
den ci a is Te ra pêu ti cos. Eles pre ci sam mo rar em ci da-
des aten di das pela rede de aten ção psi cos so ci al para 
acom pa nha men to ex tra-hos pi ta lar.

Em 2004, a pre vi são é de que cin co mil pes so as
es te jam ins cri tas no pro gra ma, to ta li zan do gas to anu -
al na fa i xa de R$14,4 mi lhões com pa ga men to de au -
xí lio-re a bi li ta ção. A cada ano, três mil no vos pa ci en tes
se rão in clu í dos no pro gra ma. A meta é atin gir o pa ta-
mar de 14 mil be ne fí ci os até 2007. 

Além de apre sen tar van ta gens te ra pêu ti cas, o
tra ta men to fora dos hos pi ta is e ma ni cô mi os as se gu ra
a de fe sa dos di re i tos de ci da da nia do pa ci en te.

O Bra sil tem hoje, Sr. Pre si den te, 55 mil le i tos
em hos pi ta is psi quiá tri cos. Um ter ço des sas va gas
se rão ocu pa das por pa ci en tes sem ne ces si da de de
tra ta men to em re gi me de in ter na ção. Essas pes so as
tam bém não têm a pos si bi li da de de re in ser ção so ci al
em mé dio pra zo, a ma i or par te por con ta de di fi cul da-
des eco nô mi cas en fren ta das pela fa mí lia e até mes -
mo da per da de vín cu los fa mi li a res.

O es for ço do Go ver no bra si le i ro, ca pi ta ne a do
pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, em pro mo-
ver a re for ma psi quiá tri ca é re co nhe ci do pela Orga ni-
za ção Mun di al de Sa ú de (OMS), que apóia a mu dan-
ça, na prá ti ca, da as sis tên cia psi quiá tri ca.

No Bra sil, a le gis la ção as se gu ra a pro te ção dos
di re i tos dos por ta do res de trans tor nos men ta is e o re -
di re ci o na men to do mo de lo as sis ten ci al. Ingla ter ra,
Ca na dá, Itá lia e Espa nha tam bém ado tam pos tu ra
se me lhan te.

O re co nhe ci men to da Orga ni za ção Mun di al da
Sa ú de e a com pa nhia des ses pa í ses com pro vam
que a as sis tên cia à sa ú de men tal no Bra sil está sin -
to ni za da com os pa drões in ter na ci o nal men te ace i-
tos e jus ti fi cam nos sa so li da ri e da de à po si ção do
nos so Go ver no.

Cum pri men to o De pu ta do Pa u lo Del ga do, par la-
men tar que no Con gres so Na ci o nal mais se de ba teu
para que hoje esse fato se tor nas se re a li da de: o do -
en te men tal con vi ven do com a fa mí lia e a fa mí lia re ce-
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ben do – se pro var que não tem con di ções – um sa lá-
rio mí ni mo de R$240,00.

Sr. Pre si den te, que ro co men tar ra pi da men te o
adi a men to da vi a gem do Pre si den te Lula ao con ti nen-
te afri ca no. O Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res in-
for mou que a ida do Pre si den te à Áfri ca fi cou adi a da
para o mês de no vem bro.

Per ce bo que al guns jor na is ma ni fes ta ram ce ti-
cis mo quan to à vi a bi li da de do mês de no vem bro, em
ra zão da pro xi mi da de da vi si ta já agen da da pelo Sr.
Pre si den te ao Ori en te Mé dio. Eu es ta va con vi da do
para acom pa nhar o Pre si den te nes sa vi a gem ao
Con ti nen te, mais pre ci sa men te a cin co pa í ses. Enten -
do este mo men to de de ba te for te, emo ci o nal que
acon te ce no Bra sil, prin ci pal men te em tor no da re for-
ma da Pre vi dên cia e a pró pria ques tão do cam po, da
luta pela ter ra, e acre di to que o Pre si den te irá à Áfri -
ca, sim, no mês de no vem bro. E nes te mo men to em
que Pre si den te anun cia ao País a im pos si bi li da de da
vi a gem, pro va vel men te tam bém con fir ma a de le ga-
ção que o acom pa nha rá no mês de no vem bro.

Não dá para ne gar tam bém, Sr. Pre si den te, que
di an te da alta pri o ri da de que o Pre si den te tem atri bu í-
do, em di fe ren tes pro nun ci a men tos, ao con ti nen te
afri ca no, o adi a men to de i xou al guns se to res da Áfri ca
numa ex pec ta ti va, eu di ria, não das me lho res. Enten -
do, to da via, que as re la ções po lí ti cas, eco nô mi cas e
cul tu ra is com a Áfri ca es tão mu i to além de sim ples-
men te con ten tar este ou aque le se tor. Te mos um
com pro mis so his tó ri co, pe las nos sas ra í zes, com o
con ti nen te afri ca no. Por isso, es tou tran qüi lo, na cer -
te za de que o Pre si den te Lula irá cum prir esse com -
pro mis so no mês de no vem bro.

Por ou tro lado, que ro adi an tar à Casa que foi
man ti da a mis são co mer ci al à Áfri ca do Sul, ca pi ta ne-
a da pelo Mi nis tro Fur lan. Te nho cer te za de que, indo
à Áfri ca nes ta ter ça-fe i ra, ga ran ti ra o flu xo co mer ci al,
cul tu ral e po lí ti co do Bra sil com aque le país, for ta le-
cen do ain da mais as nos sas re la ções tam bém no
cam po so ci al. Cla ro que que re mos apro xi mar nos sas
eco no mi as. É bom lem brar que, no Bra sil, so mos 80
mi lhões de afro-bra si le i ros. Nos sa po lí ti ca ex ter na
com o con ti nen te afri ca no deve se pa u tar por prin cí pi-
os de so li da ri e da de, trans pa rên cia e éti ca.

Sr. Pre si den te, no mo men to em que se con fir ma
a ida do Mi nis tro Fur lan com mais onze se to res di fe-
ren tes da so ci e da de, à Áfri ca do Sul, aqui de pú bli co
agra de ço ao Mi nis tro o con vi te para que eu o acom -
pa nhas se. Não o acom pa nha rei não em de mé ri to a
ele, mas por que tam bém re ce bi um te le fo ne ma do Mi -
nis tro da Casa Ci vil, José Dir ceu, di zen do que, por ser 
eu o au tor do Esta tu to da Igual da de Ra ci al e o co or-

de na dor da Ban ca da Par la men tar Bra sil-Áfri ca do
Sul, que é o país che fe des sa vi si ta, de i xas se para ir
com o Pre si den te Lula no mês de no vem bro. Por tan to,
agra de ço, de for ma gen til, ao Mi nis tro Fur lan, que irá
nes ta mis são co mer ci al e que es ta rei com o Pre si den-
te Lula, no Con ti nen te Afri ca no, du ran te o mês de no -
vem bro.

Qu e ro ain da, Sr. Pre si den te, an tes de en cer rar,
di zer que con fio mu i to no Pre si den te Lula. Te nho cer -
te za que a mis são co mer ci al, li de ra da pelo Mi nis tro
Luiz Fer nan do Fur lan, vai cum prir seus ob je ti vos,
nes se mo men to, e que só ire mos for ta le cer essa boa
re la ção en tre os pa í ses afri ca nos e o Bra sil, num se -
gun do mo men to, jun to com o Pre si den te Lula, vi a gem
pre vis ta para o mês de no vem bro.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Qu e ri do ami -
go, Se na dor Pa u lo Paim, per mi te V. Exª um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Con ce do
o apar te ao no bre Se na dor Le o nel Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Não po de ria
per der essa opor tu ni da de, pri me i ro, para cum pri men-
tá-lo pelo seu tra ba lho que vem de sen vol ven do no
Se na do Fe de ral – aliás, que vem sen do de sen vol vi do
des de quan do De pu ta do Fe de ral –, sem pre em de fe-
sa dos opri mi dos, dos es que ci dos, dos ex clu í dos,
prin ci pal men te na luta para me lho rar o ní vel so ci al do
nos so Bra sil. V. Exª como au tor do Esta tu to Ra ci al,
cer ta men te dá uma de mons tra ção a to dos os bra si le i-
ros do quan to é im por tan te o res pe i to de um pelo ou -
tro. E que re mos re al men te de i xar re gis tra do o nos so
re co nhe ci men to, não ape nas dos ga ú chos, mas de
todo o Bra sil. No en tan to, que ro fa lar em nome de
San ta Ca ta ri na. Não que ro fa zer uma crí ti ca mais
con tun den te ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
que, ul ti ma men te, não as tem ace i ta do. Ao con trá rio,
Sua Exce lên cia tem usa do a im pren sa sem pre que
pode para com pa rar o pas sa do ao pre sen te. Na ver -
da de, to dos co nhe cem o pas sa do pe las co i sas boas
que fo ram fe i tas e por ou tras que não fo ram apro va-
das pela po pu la ção. O Pre si den te tem que mos trar a
cara do seu Go ver no e cum prir os com pro mis sos que
as su miu em cam pa nha ele i to ral. Um dos mo ti vos da
trans fe rên cia da vi a gem de Sua Exce lên cia à Áfri ca é
o acom pa nha men to de per to das re for mas. O Pre si-
den te está sen tin do que as re for mas es tão fra gi li za-
das e que es tão so fren do mu dan ças ra di ca is, sem
sua pre sen ça e sem a sua au to ri za ção; e para evi tar
vi a jar mais uma vez. Por que já está ba ten do o re cor de
de vi a gens, pois nun ca se vi a jou tan to nes te País em
ape nas seis me ses. Se vi a jar mais uma vez, de re-
pen te, sua base po de rá re a li zar al guns acor dos sem
a sua au to ri za ção. Mas a trans fe rên cia da vi a gem tal -
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vez vá tra zer me lho res con di ções para com por a re -
for ma da Pre vi dên cia. Qu e ro usar a tri bu na – o que
cer ta men te tam bém é o de se jo de V. Exª – para so li-
da ri zar-me com a Se na do ra He lo í sa He le na. S. Exª
vem fa zen do um tra ba lho em de fe sa dos ser vi do res
pú bli cos, da que les que bus cam seus di re i tos, da que-
les que es tão se sen tin do pre ju di ca dos com a atu al
re for ma. E co nhe ce mos tam bém a sua po si ção, Se -
na dor Pa u lo Paim, pois V. Exª de fen de para que não
haja ta xa ção dos fun ci o ná ri os pú bli cos, para que eles
não se jam pre ju di ca dos da for ma como apa ren te-
men te vai acon te cer, uma vez que a pro pos ta do Go -
ver no é a de ta xar os fun ci o ná ri os pú bli cos. Apro ve i to
este apar te para con gra tu lar-me com a nos sa guer re i-
ra, nos sa lu ta do ra, fi can do ao seu lado: “a Se na do ra
He lo í sa He le na en fren ta a Po lí cia para de fen der os
fun ci o ná ri os pú bli cos”. S. Exª é uma Se na do ra que
me re ce res pe i to, é uma au to ri da de, tem re pre sen ta ti-
vi da de e já de mons trou nas tri bu nas e aqui no Se na-
do o quan to de fen de e quer o bem do nos so País e,
prin ci pal men te, dos fun ci o ná ri os pú bli cos. Então,
apro ve i to a opor tu ni da de para fa zer os re gis tros da
per ma nên cia do Pre si den te no País e do ex ce len te
tra ba lho de V. Exª aqui no Se na do, Se na dor Pa u lo
Paim, e tam bém so li da ri zar-me e con gra tu lar-me com 
a Se na do ra He lo í sa He le na nes sa luta em de fe sa dos 
di re i tos dos tra ba lha do res pú bli cos. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Le o nel Pa van, ten ta rei nes ses 30 se gun dos que me
res tam res pon der às três ques tões pos tas por V. Exª.

Qu an to à vi a gem do Pre si den te ao ex te ri or, sou
da base do Go ver no, te nho fe i to crí ti cas so bre al guns
pon tos da re for ma da Pre vi dên cia, te nho dito que na
ma cro po lí ti ca e na po lí ti ca ex ter na o nos so Go ver no
tem acer ta do. É ine gá vel que o Pre si den te Lula se tor-
nou uma re fe rên cia in ter na ci o nal. Se pe gar mos qual -
quer jor nal – de es quer da, de cen tro ou de di re i ta, da
Fran ça, da Itá lia, da Espa nha, da Ale ma nha, não im -
por ta a mar ca ide o ló gi ca – ve re mos re fe rên ci as po si-
ti vas da con du ta e da pos tu ra do Pre si den te Lula, não
só nas po lí ti cas que in te res sam a nós, in ter na men te e 
ex ter na men te, mas tam bém, por exem plo, na sua po -
lí ti ca – hoje res pe i ta dís si ma em ní vel in ter na ci o nal –
nes sa cam pa nha in ter na ci o nal do com ba te à fome.
Acho que as vi a gens do Pre si den te Lula têm dado re -
sul ta do po si ti vo, tan to é que o ris co Bra sil está sob
con tro le, o dó lar está sob con tro le, a in fla ção está sob
con tro le.

Por ou tro lado, que ro tam bém di zer que o con ti-
nen te afri ca no es pe ra mu i to des sa re la ção com o Bra -
sil, mas o Bra sil tam bém es pe ra mu i to do con ti nen te
afri ca no. E vejo com bons olhos, pri me i ro, que o Mi -

nis tro Luiz Fer nan do Fur lan te nha man ti do com a
equi pe de onze em pre sá ri os dos mais va ri a dos se to-
res da nos sa eco no mia a ida à Áfri ca; em se gun do lu -
gar, que o Pre si den te te nha con fir ma do que efe ti va-
men te irá, em no vem bro, pe las pa la vras não só do Mi -
nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so Amo rim, mas
tam bém do Mi nis tro José Dir ceu.

Qu an to à úl ti ma ques tão, Se na dor Le o nel Pa van
– com re la ção à Se na do ra He lo í sa He le na – vejo-me
na obri ga ção de dar aqui uma res pos ta, por que na
sex ta-fe i ra da se ma na pas sa da eu es ta va no exer cí-
cio da Pre si dên cia e, como Pre si den te do Se na do Fe -
de ral, re ce bi um te le fo ne ma da Se na do ra He lo í sa He -
le na, no sen ti do de que po de ria acon te cer no pré dio
do INSS – no qual os ser vi do res es ta vam ocu pan do
um es pa ço – um con fli to com a Po lí cia de Cho que e
com a Po lí cia Fe de ral.

Se na dor Le o nel Pa van, con ver sei por duas ve -
zes com a Se na do ra He lo í sa He le na e fiz con ta to com 
o Che fe da Casa Ci vil, Mi nis tro José Dir ceu. A Se na-
do ra He lo í sa He le na e os ser vi do res re i vin di ca vam
que fos se as se gu ra do que não ha ve ria o des con to
dos dias pa ra dos.

Fiz a se guin te pro pos ta, Se na dor Pa van – que ro
es cla re cer isso a V. Exª, pois acre di to ser im por tan te
–: eu dis se à Se na do ra He lo í sa He le na – que deve es -
tar nos ou vin do nes te mo men to – que in te ra gi por
duas ve zes jun to ao Mi nis tro José Dir ceu e con se gui
de S. Exª ar ran car a se guin te po si ção: eu re ce be ria
aque la co mis são – que era em tor no de 20 ou de 30
ser vi do res – e a Se na do ra no Ga bi ne te da Pre si dên-
cia do Se na do; re ce be ria a re i vin di ca ção e en ca mi-
nha ria ao Pre si den te Lula via Mi nis tro José Dir ceu. O
Pre si den te do Se na do em exer cí cio, na que le mo men-
to, e o Che fe da Casa Ci vil se com pro me ti am a agen -
ci ar jun to ao Pre si den te que fos se aten di da a so li ci ta-
ção do não-des con to dos dias pa ra dos.

Fiz o pe di do à Se na do ra em tor no das 19 ho ras,
na sex ta-fe i ra; os ser vi do res não me ha vi am ain da
dado um re tor no se ace i ta vam ou não esse en ca mi-
nha men to. Espe rei até às 19 ho ras e 30 mi nu tos, mais 
ou me nos, e não hou ve ne nhum tipo de re tor no e se
es ta be le ceu o con fron to no pré dio do INSS.

Assim como V. Exª, la men to o con fron to que
acon te ceu. Mais uma vez, in fe liz men te, não pre va le-
ceu a li nha do diá lo go, do en ten di men to e da ne go ci a-
ção. Acre di to que a pro pos ta que en ca mi nhei, eu que
ve nho da área sin di cal, era uma al ter na ti va. Espe rei,
con tu do, mais de uma hora e meia e não veio re tor no.
Fi quei de plan tão aqui na Casa.Não hou ve re tor no. E, 
in fe liz men te, aca bou mais uma vez acon te cen do o
con fli to. Isso é ruim para a de mo cra cia, é ruim para a
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Se na do ra, é ruim para os ser vi do res, é ruim para o
Go ver no e é ruim para a pró pria Po lí cia, que, na ver -
da de, es ta va cum prin do uma or dem de de so cu pa ção
do pré dio.

Fi cam aqui as nos sas pre o cu pa ções.
Não gos ta ría mos que fa tos como esse acon te-

ces sem. Con fes so a V. Exª que, na úl ti ma se ma na, so -
li ci tei o Au di tó rio Pe trô nio Por tel la e sou be, pela Se -
gu ran ça da Casa, que iri am ocu par o au di tó rio que eu
ha via re ser va do para os ser vi do res, e iri am ocu par
este ple ná rio. Eu dis se que nin guém ocu pa ria o ple -
ná rio. Eu fui da Opo si ção e fiz opo si ção na Câ ma ra.
Mas nun ca per mi ti – e até fiz pi que te na fren te do ple -
ná rio para isso – que o ocu pas sem.

O ple ná rio da Câ ma ra e o ple ná rio do Se na do
são so be ra nos. Po de mos dis cor dar dis to, mas eles
são sím bo los da de mo cra cia. Lá, quan do eu era Opo -
si ção, nin guém ocu pou o ple ná rio. Em uma oca sião,
em uma ses são que, re pi to, era de so li da ri e da de a
uma ca te go ria, os tra ba lha do res re sol ve ram fi car. Eu
dis se que não. Eles, en tão, sa í ram. Na se ma na pas -
sa da, eu dis se que nin guém ocu pa ria o ple ná rio da
Câ ma ra ou o ple ná rio do Se na do. Fe liz men te, pre va-
le ceu o diá lo go e o bom sen so. Os cer ca de mil ser vi-
do res que es ta vam no Pe trô nio Por tel la sa í ram de po-
is de re a li zar o seu de ba te so bre a re for ma da Pre vi-
dên cia.

Con to es ses fa tos, para di zer que esse não é o
ca mi nho. O ca mi nho do sec ta ris mo, do con fron to di re-
to não leva a nada. O mes mo eu po de ria di zer do que
ocor re na área ru ral. Ora, nós to dos te mos que tra ba-
lhar para que não haja o con fli to da for ma que, in fe liz-
men te, está se dan do em al gu mas re giões.

Eu con ver sei mu i to com o Mi nis tro Mi guel Ros -
set to. Enten do que S. Exª seja um ho mem de diá lo go e
de en ten di men to e que es te ja tra ba lhan do nes se sen ti-
do. E esta é a hora de mu i to diá lo go e ne go ci a ção.

Qu an to à re for ma da Pre vi dên cia, acre di to que
che ga re mos a uma sa í da ne go ciá vel en tre Opo si ção,
Si tu a ção e os mo vi men tos sin di ca is. Se há essa pos -
si bi li da de, se exis te uma mesa de ne go ci a ção na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e se ha ve rá uma mesa de ne go-
ci a ção aqui no Se na do, nós po de re mos fa zer de tudo
para evi tar o con fron to, por que na li nha da for ça nin -
guém ga nha; to dos per dem.

Para en cer rar, cum pri men to V. Exª pelo apar te.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Obri ga do.
 O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) – 

Sr. Pre si den te, re que i ro a mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção pes so al ina diá vel.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Peço a pa la vra pela Li de ran ça do PTB, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os Srs. Se na do res João Ca pi be ri be e Du ci o-
mar Cos ta so li ci tam a pa la vra. Ini ci al men te, eu a da rei
ao Se na dor João Ca pi be ri be...

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, tam bém que ro me ins cre ver pela Li de ran ça
do PSDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu gos -
ta ria de me ins cre ver pela Li de ran ça do PMDB, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Du ci o mar Cos ta e Se na dor Le o nel
Pa van, como V. Exªs já ha vi am pas sa do pela Mesa e
co mu ni ca do, hou ve a ano ta ção aqui de que fa la rão
pela or dem: o Se na dor Le o nel Pa van, o Se na dor Du -
ci o mar Cos ta e o Se na dor Ro me ro Jucá, den tro do
prin cí pio da in ter ca la ção.

De ime di a to, con ce do a pa la vra ao no bre Lí der
Le o nel Pa van, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni-
ca ção de in te res se par ti dá rio, de acor do com o art.14, 
in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí -
der.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu gos -
ta ria, na ver da de, de usar a tri bu na por mais tem po,
mas, como dis po mos de ape nas cin co mi nu tos, vou
ape nas fa zer al guns co men tá ri os so bre o Pro je to
Fome Zero.

Ouvi, aliás, no fi nal de se ma na, o Pre si den te
Lula, em vá ri os pro nun ci a men tos, re cla man do do
PSDB e das crí ti cas que vem re ce ben do seu Go ver no
por par te do nos so Par ti do. Fico, às ve zes, com pa ran-
do o Go ver no atu al ao Go ver no de Fer nan do Hen ri-
que Car do so, que re ce bia to dos os dias crí ti cas e
mais crí ti cas da Opo si ção, que era o PT. Eu nun ca
ouvi e nun ca li so bre o ex-pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so re a gin do às crí ti cas que o PT fa zia ao
seu Go ver no. Ao con trá rio, di zia que crí ti cas eram
bem-vin das, por que o ori en ta vam nos ca sos em que,
por ven tu ra, não aten des se à ne ces si da de do povo
bra si le i ro.

O Lula, ago ra, re sol veu, de fi ni ti va men te, en fren-
tar a Opo si ção, como se to dos aqui ti vés se mos que
di zer “amém” ou ba ter con ti nên cia ao Pre si den te,
como se tudo o que es ti ves se ha ven do no Bra sil hoje
es ti ves se cem por cen to, às mil ma ra vi lhas. Pa re ce
que o Bra sil não está ten do pro ble mas.

Ouvi Se na do res, aqui, por vá ri as ve zes, gri ta-
rem, fa la rem or gu lho sa men te so bre o fato de que o
dó lar es ta va em R$2,80 ou R$2,90. Mas eu não os es -
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tou ven do ago ra, quan do o dó lar ul tra pas sa a bar re i ra
dos R$3,00, quan do o Ris co Bra sil au men ta em 3% e
as bol sas caem 3%. Esta mos di an te de um Bra sil em
pe ri go. E quem diz isso não é o PSDB. Eu que ro di zer
ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va que não é ape -
nas o PSDB que está fa lan do isso. Nós ape nas aler ta-
mos a po pu la ção e o Go ver no para o que está ocor -
ren do e para o que po de rá ocor rer no fu tu ro.

Fi ca mos im pres si o na dos quan do ten tam “ta par
o sol com a pe ne i ra”. Pa re ce que nada de anor mal
está ha ven do nes te País. Pa re ce que o de sem pre go
di mi nu iu; quan do to dos sa be mos que já está em qua -
se 600 mil o nú me ro de no vos de sem pre ga dos. Sa be-
mos que a ex por ta ção di mi nu iu; sa be mos que as em -
pre sas es tão fa lin do ou ten do di fi cul da des para se
man ter; sa be mos que os mu ni cí pi os do nos so País
es tão so fren do de ma is por ati tu des ra di ca is do atu al
Go ver no Lula. E quem fala isso não é o PSDB ape-
nas; é a im pren sa bra si le i ra. Ao fo lhe ar cada pá gi na
de um jor nal, vêem-se ma té ri as e mais ma té ri as re fe-
ren tes à in go ver na bi li da de, aos pro ble mas que o Go -
ver no está ca u san do ao nos so País.

Te nho aqui um exem plar da Fo lha de S.Pa u lo
que diz o se guin te: “Ope ra ção em xe que. Qu a ren ta e
cin co con sul to res têm sa lá rio en tre 4 e 10 mil re a is.
Um mi lhão é gas to com pas sa gens e diá ri as para tra -
ba lha rem no Fome Zero.”

São os jor na is, são os jor na lis tas, são pes so as
que es tu dam, ana li sam e não pu bli cam bo ba gens
para o povo bra si le i ro. Então, Sr. Pre si den te, não é
ape nas o PSDB. Qu an do usa mos a tri bu na no iní cio
des ta le gis la tu ra e dis se mos que não ha via pro je to
para o Fome Zero, fo mos com ba ti dos du ra men te por
Par la men ta res, por Se na do res, que de fen dem o Go -
ver no afir man do que ha via pro je tos. Ago ra, pa re-
ce-me que es tão con tra tan do a Unes co, por 26 mi -
lhões de re a is, para fa zer um pro je to para com ba ter a
fome com o Fome Zero. Ago ra é que es tão ela bo ran-
do o pro je to!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re-
ce-me que cada pes soa que vi a ja pe los Esta dos, ga -
nha uma diá ria de R$200,00. Enquan to isso, dão
R$50,00 por mês a cada fa mí lia. E di zem que essa
quan tia é su fi ci en te para ma tar a fome com três re fe i-
ções diá ri as.

Se con si de rar mos uma fa mí lia po bre, mi se rá vel,
que te nha qua tro, cin co ou seis fi lhos, além do pai e a
mãe, é im pos sí vel que R$50,00 aten da três re fe i ções
diá ri as, du ran te um mês – o que sig ni fi ca mais de 500
re fe i ções por mês. Se ri am me nos de 10 cen ta vos por
re fe i ção, quan do ape nas um pão cus ta mais de 20
cen ta vos.

Ve mos aqui que es tão gas tan do 26 mi lhões de
re a is para ela bo rar um pro je to para o Fome Zero.
Ago ra, de po is de sete me ses, re co nhe ce ram que não
têm pro je to, que não têm es tu do, que não pes qui sa-
ram. Eles ape nas usa ram a mí dia.

Então, Sr. Pre si den te, não é o PSDB que faz as
crí ti cas. Nós co lo ca mos o dedo na fe ri da, mos tran do
as fa lhas des te Go ver no. Se ti ves sem nos ou vi do no
iní cio, quan do tan tos e tan tos Se na do res dis se ram,
da tri bu na, que não ha via pro je to, tal vez não pre ci sas-
sem es tar gas tan do hoje R$ 26 mi lhões para cons tru ir
um pro je to para o Pro gra ma Fome Zero. Não é o
PSDB que está fa lan do isso, mas é a im pren sa na ci o-
nal, a mí dia que está di zen do.

Tal vez o Pre si den te não ata que mais o PSDB e
pas se a cha mar a aten ção da im pren sa, pois é a im -
pren sa que está in for man do er ra do, como deve pen -
sar o Pre si den te, pois Sua Exce lên cia tem ou tra le i tu-
ra da si tu a ção do nos so País.

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

pos) – A Pre si dên cia cum pri men ta os te les pec ta do-
res da TV Se na do, os ou vin tes da Rá dio Se na do e as
pes so as que acom pa nham esta ses são da Tri bu na de 
Hon ra e tam bém das ga le ri as. Para nós, Se na do res, é 
uma hon ra tê-los aqui. 

Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der do PTB, Du ci-
o mar Cos ta, para uma co mu ni ca ção de in te res se par-
ti dá rio, de acor do com o art. 14, in ci so II.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA.

Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a Com pa nhia Vale do Rio Doce in gres sou, em 28 de
ju lho pró xi mo pas sa do, com uma ação de in de ni za-
ção por da nos mo ra is, na Jus ti ça Esta du al do Pará,
mais es pe ci fi ca men te na 8ª Vara Cí vel de Be lém, con -
tra o jor nal O Li be ral, ale gan do que aque le diá rio pa -
ra en se te ria pu bli ca do di ver sas ma té ri as, ao lon go de
seis me ses, com in ten ção de li be ra da de di fa mar-lhe a 
ima gem de pes soa ju rí di ca.

O con tes ta do teor das pu bli ca ções ver sa so bre
te mas vá ri os, tais qua is o dis cu tí vel do mí nio le gal da
Com pa nhia Vale do Rio Doce re fe ren te men te a ter ras
per ten cen tes ao Esta do do Pará, ro yal ti es, ações ju -
di ci a is mo vi das con tra a Vale do Rio Doce, fer ro vi as e
con su mo de ener gia.

Entre tais ma té ri as, ob je to da ação in de ni za tó ria
con tra O Li be ral, tam bém está a im plan ta ção do novo 
pólo si de rúr gi co, tema da hora, as sun to co me zi nho
dis cu ti do nas ruas, nos ba res, nas pra ças e nas re par-
ti ções pú bli cas do meu Esta do. O for te in te res se a seu 

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra   5 22127AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



res pe i to se deve ao fato de es tar em ques tão o or gu-
lho do pa ra en se. O que a po pu la ção de se ja é que o
pólo si de rúr gi co seja im plan ta do em solo pa ra en se,
em suas ter ras, de onde, afi nal, se ex trai a ma té-
ria-pri ma a ser be ne fi ci a da pela Vale. Há pou cos dias, 
no ti ci ou-se a es co lha do Esta do do Ma ra nhão para o
novo pólo si de rúr gi co, em de tri men to do Pará – as-
sun to a me re cer mi nha de ten ça aten ção opor tu na-
men te.

Ora, Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de con -
sig nar des ta tri bu na meu re pú dio à con du ta da Com -
pa nhia Vale do Rio Doce, que, sob o pre tex to de sen -
tir-se mo ral men te le sa da, aci o na o diá rio O Li be ral.

Temo que ati tu des como essa, cada vez mais
fre qüen tes no País, ca mu fla das pelo afã de uma jus ta
pres ta ção ju ris di ci o nal, te nham como efe ti vo e real in -
ten to o de cer ce ar a li ber da de de im pren sa, uma va li-
o sa con quis ta dos Esta dos de mo crá ti cos de di re i to,
em que se pres su põem po vos – ho mens, mu lhe res,
ju ven tu de e im pren sa – li vres de mor da ça.

O Li be ral, ao tra du zir as apre en sões do povo do 
Pará – tudo nos leva a crer –, nada mais fez do que
tra zer à ber lin da as pre o cu pa ções de to das as “gen -
tes”da que las pla gas, ou seja, o cla mor e o ideá rio po -
pu lar em tor no das ques tões que fo ram pu bli ca das
por aque le jor nal.

Tra go co mi go, Srªs e Srs. Se na do res, qua se a
to ta li da de das ma té ri as con tra as qua is se in sur ge a
Vale. Acom pa nhei, dia após dia, o no ti ciá rio de O Li -
be ral e aqui te nho, Sr. Pre si den te, no tí ci as que es pe-
lham fa tos, ma té ri as ex tra í das de do cu men tos e de in -
for ma ções fi de dig nas, de vi da men te con sig na das
pelo jor nal.

O que li diz res pe i to às im pres sões e an se i os do
povo do Pará e a si tu a ções de an ti go co nhe ci men to
pú bli co em que se põe em dis cus são o tra ta men to
res pe i to so e cor re to que se al me ja con fi ra aque la
Com pa nhia ao Esta do de cuja ter ra ela ex trai os mi né-
ri os, os qua is, na ver da de, afi gu ram-se o ma i or ar ri mo
do seu êxi to em pre sa ri al.

De i xo pa ten te que aqui não me ar vo ro, em prin -
cí pio, na de fe sa do jor nal aci o na do, con quan to lhe te -
nha apre ço pelo seu de vo ta men to à éti ca jor na lís ti ca.
To da via, es sen ci al men te, o que está em jogo não é
aque le diá rio, e sim a li ber da de de im pren sa, a li vre
ma ni fes ta ção de pen sa men to, a ob ser vân cia a pre ce-
i tos cons ti tu ci o na is e in fra cons ti tu ci o na is que nos ga -
ran tem a ci da da nia, a de mo cra cia, o di re i to de ma ni-
fes tar idéi as e ju í zos, des de que gras sem sob a égi de
da ver da de e do pro fis si o na lis mo, de fon tes idô ne as e
de fa tos com pro vá ve is.

E des se modo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, pa re ce-me ter agi do O Li be ral. Se não ve ja-
mos: não se ria, pois, de do mí nio pú bli co a ran ço sa
po lê mi ca so bre os 412 mil hec ta res ocu pa dos pela
Com pa nhia Vale do Rio Doce na re gião da Ser ra dos
Ca ra jás, à gui sa de um re gis tro imo bi liá rio dis cu tí vel,
já que con fe ri do gra ci o sa men te à com pa nhia por um
de cre to-lei exa ra do em ple na di ta du ra mi li tar? Tam-
bém não se ria de co nhe ci men to ge ral a ação po pu lar
que está sen do mo vi da con tra a Com pa nhia Vale do
Rio Doce ob je ti van do a de vo lu ção ao Esta do do Pará
da que las ter ras?

Na di vul ga ção des ses fa tos, Sr. Pre si den te, não
se di vi sam in ver da des, tam pou co a in ten ção de ofen-
der, mas aque la de in for mar, es co po pri me i ro de qua is-
quer ve í cu los de co mu ni ca ção que pre zem seu mú nus.

Da mes ma for ma, há mu i to faz-se alvo de ca lo-
ro sa dis cus são pú bli ca a ques tão dos ro yal ti es en vol-
ven do a Vale, pu bli ca da pelo jor nal O Li be ral. É sa bi-
do que o Esta do do Pará per de fi nan ce i ra men te ao ar -
re ca dá-los in ci den tes ape nas so bre a pro du ção mi ne-
ral, de i xan do de re ce bê-los quan to ao di re i to su per fi-
ciá rio. Daí de cor re um pre ju í zo de mais de R$400 mi -
lhões ao povo pa ra en se, im por tân cia que po de ria es -
tar ala van can do a pro du ção do nos so Esta do.

Por que a im pren sa es ta du al se de ve ria pos tar
si len te a res pe i to? Por que não di vul gar um as sun to
que é in sis ten te men te abor da do pe los mais di ver sos
seg men tos pú bli cos e pri va dos do Esta do do Pará? A
mis são de um jor nal, re pi to, re pou sa, so bre tu do, na
in for ma ção, no es cla re ci men to dos te mas de pul san-
te in te res se co le ti vo.

Assim tam bém se deu com os de ma is ar ti gos
da que le jor nal em que fi gu ra va a Vale do Rio Doce, to -
dos ori un dos da re cor ren te in da ga ção e cu ri o si da de
po pu lar.

Ou tro exem plo a ser ci ta do é a obs tru ção da
Fer ro via Ca ra jás pe los ín di os Ga vião, no ti ci a da, aliás, 
não só pelo jor nal O Li be ral, mas por to dos os ve í cu-
los de co mu ni ca ção do País.

De ve ria si len ci ar a im pren sa do Pará so bre tudo
aqui lo que se re la ci o nas se àque la com pa nhia? Afi-
nal, que pre ten so e es tra nho po der é esse que tão
alto se er gue? Esta ri am, para a nos sa per ple xi da de, a 
con fun dir li ber da de de im pren sa com li ber da de de
em pre sa?

Por todo o País, cam pe i am ações ju di ci a is con -
tra ve í cu los de co mu ni ca ção, em que gran des con glo-
me ra dos, po de ro sas em pre sas, fi gu ram no pólo ati vo
da lide, na ten ta ti va não de bus car jus ti ça de fato, mas 
de in ti mi dar os ór gãos da im pren sa, para que se ca -
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lem em seu be ne fí cio. Escon dem, sob o man to da
prer ro ga ti va le gal, o ani mus de um novo tipo de cen -
su ra – não mais aque la tí pi ca dos idos pe río dos re vo-
lu ci o ná ri os de opres são, mas a que ti pi fi ca “pura pres -
são”.

Para o nos so gáu dio e tran qüi li da de, o Po der Ju -
di ciá rio pa re ce es tar aten to ao uso des se ar ti fí cio, a
pon to de, por con sen so e ca u te la, evi tar a apli ca ção,
nes ses ca sos, do jul ga men to an te ci pa do da lide e de
li mi na res, eli din do, as sim, no cur so do pro ces so, o ris -
co de ar bi tra ri e da des, cer ce a men to de de fe sa do réu
e in ti mi da ção da im pren sa.

É bem da ver da de que a Cons ti tu i ção Fe de ral
em seu art. 5º, in ci sos V e X, ga ran tiu ao ci da dão – e
aí tam bém se com pre en de, no que cou ber, a pes soa
ju rí di ca – a in ti mi da de, a hon ra e a ima gem. Le gis la-
ção cor re la ta, como a Lei de Impren sa, tam bém fa cul-
ta ins tru men tos para a de fe sa da vi o la ção des ses di -
re i tos. É im pe ra ti vo, en tre tan to, que se jam uti li za dos
com res pon sa bi li da de, em res pe i to à so ci e da de em
ge ral e ao pró prio Ju di ciá rio que, já tão as so ber ba do
com mi lha res de pro ces sos, deve ser avo ca do com
ab so lu ta ho nes ti da de de pro pó si tos e não me ra men te
“usa do” para o lo gro de ob je ti vos pou co no bres.

Estou, sim, so li dá rio com O Li be ral, mas tam-
bém com a im pren sa bra si le i ra da qual aque le jor nal
faz par te, mais uma vez fe ri da no que lhe é mais caro:
no di re i to de ser li vre para cum prir o seu de ver de bem 
in for mar o seu País.

Fi na li zo mi nha ex po si ção com uma pe que na
par te de um bre ve tex to, po rém pro vi den ci al de Rui
Bar bo sa, gran de de fen sor da de mo cra cia e da li ber-
da de de im pren sa, pro fe ri do no ca lor de uma cam pa-
nha mun di al pela li vre ma ni fes ta ção de pen sa men to:

De i xai a im pren sa com suas vir tu des e os seus
ví ci os. Os seus ví ci os cer ta men te en con tra rão cor re ti-
vos nas suas vir tu des.

Mu i to obri ga do, 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 no bre Lí der Ro me ro
Jucá, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção de
in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II,
alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

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 dois bre ves
re gis tros.

O pri me i ro, para di zer que, em agos to pró xi mo,
te re mos uma nova mis são do FMI no Bra sil. Ani ma-
ram-me as de cla ra ções do Mi nis tro José Dir ceu e a
po si ção do Go ver no ao anun ci ar que ten ta rão mo di fi-

car al gu mas re gras efe ti vas do en ten di men to com o
FMI para am pli ar a pos si bi li da de de in ves ti men to no
País.

Esta mos vi ven do uma cri se de de sem pre go, um 
mo men to de di fi cul da de eco nô mi ca, e é fun da men tal
que o País pos sa in ves tir, pos sa cres cer.

Sem dú vi da al gu ma, a pro pos ta de re ti rar do cál -
cu lo do su pe rá vit pri má rio os in ves ti men tos das es ta-
ta is é um bom ca mi nho para in je tar re cur sos sig ni fi ca-
ti vos na eco no mia bra si le i ra.

Por tan to, apóio a ini ci a ti va do Go ver no. Mais do
que isso, as sim que re co me ça rem os tra ba lhos, le va-
re mos essa dis cus são para a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, exa ta men te para que o Se na do Fe de ral
pos sa apo i ar, re fe ren dar e con tri bu ir com o Go ver no
Fe de ral a fim de que te nha mos uma mo di fi ca ção no
acor do, pos si bi li tan do esse tipo de ajus te, que é fun -
da men tal.

O se gun do re gis tro que gos ta ria de fa zer diz
res pe i to à vo ta ção do pro je to das ar mas, Sr. Pre si-
den te.

Te mos acom pa nha do pela im pren sa e ve mos
que a ce le ri da de dada no Se na do a essa ma té ria, vo -
ta da ra pi da men te na Co mis são Mis ta por Se na do res
e De pu ta dos, in fe liz men te não está ten do o mes mo
tra ta men to na Câ ma ra dos De pu ta dos.

As ma té ri as jor na lís ti cas fa lam de lobby das ar -
mas, de lobby das ba las, en fim, de se to res que ten ta-
ri am re ti rar da vo ta ção o pro je to de de sar ma men to.

Gos ta ria de ape lar para o Pre si den te da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, João Pa u lo, para os Lí de res da-
que la Casa, para que co lo quem o pro je to em vo ta ção,
cum pram o tra to e o en ten di men to fe i tos com o Se na-
do, que vo tou e apro vou a ma té ria. Cabe à Câ ma ra
dos De pu ta dos ago ra vo tar, mes mo que que i ra fa zer
mo di fi ca ções. Esta mos em um re gi me de mo crá ti co, a
ma i o ria vai se pro nun ci ar.

Mas não é cor re to, num mo men to como este, de 
vi o lên cia exa cer ba da, em que o po der pú bli co tem
que agir, en ga ve tar um pro je to que foi fru to do en ten-
di men to en tre as duas Ca sas.

Ape lo, en tão, com a es pe ran ça de que o pro je to
seja vo ta do ra pi da men te na Câ ma ra dos De pu ta dos
e, se for pre ci so, que as mo di fi ca ções ve nham ao Se -
na do Fe de ral, onde da re mos ce le ri da de na apre ci a-
ção de ma té ria tão ur gen te.

Peço, Sr. Pre si den te, a trans cri ção das se guin-
tes ma té ri as: “Dir ceu ten ta rá ne go ci ar mu dan ça no
acor do com FMI” e “Pro i bi ção da ven da de ar mas di vi-
de Câ ma ra”.

Mu i to obri ga do.
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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.)

No tícia:
Pro i bi ção da ven da de ar mas di vi de Câ ma ra
Apro va do no Se na do, pro je to de de sar ma men to

co me ça a en fren tar opo si ção de de pu ta dos

Gil se Gi je des

Bra sí lia – No dia se guin te à apro va ção
do Esta tu to do De sar ma men to pelo Se na do,
o mo vi men to con trá rio ao pro je to in ten si fi-
cou o tra ba lho na Câ ma ra. Par la men ta res
con trá ri os ao es ta tu to ado ta ram uma pro-
pos ta re la ta da pelo de pu ta do pa u lis ta Luiz
Antô nio Fle ury Fi lho (PTB), que al te ra pe-
nas para por te ile gal de ar mas, mas não
pre vê fim da co mer ci a li za ção.

Como for ma de se con tra por, o pre si-
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça (CCJ), Luiz Edu ar do Gre e nhalgh (PT),
re la tor do es ta tu to na co mis são mis ta das
ar mas, as su miu a mis são de ob ter apo io
das li de ran ças par ti dá ri as para apro va ção
do re que ri men to de ur gên cia, de for ma a
ace le rar a tra mi ta ção. Para ga ran tir a ur gên-
cia, lí de res re pre sen tan do 257 de pu ta dos
têm de as si nar uma so li ci ta ção, que pre ci sa
ser ain da apro va da pelo ple ná rio.

Não será uma mis são fá cil. Ontem, no
ple ná rio da Câ ma ra, os opo si to res ao es ta-
tu to vol ta ram a ma ni fes tar-se. Mu i tos são do 
Rio Gran de do Sul, Esta do onde es tão ins-
ta la das em pre sas que atu am no mer ca do
de ar ma men tos. O de pu ta do Pom peo de
Mat tos (PDT) foi en fá ti co: “Não po de mos ig -
no rar a re a li da de. O Esta do não está ofe re-
cen do se gu ran ça aos ci da dãos. Não po de-
mos en tão per mi tir que o ci da dão per ca o
di re i to de ter uma arma”.

Fle ur-y des ta cou que seu pa re cer é
duro no que diz res pe i to às pe nas de pri são.
“Esta be le ço, por exem plo, que uma pes soa
que de i xar uma arma ao al can ce de uma
cri an ça po de rá ser alvo de uma pena mais
alta”, afir mou. O lí der do PTB na Câ ma ra,
Ro ber to Jef fer son (RJ), dis se que vai de fen-
der a apro va ção do re la tó rio de Fle ury e
écon tra a re a li za ção de um re fe ren do po pu-

lar em 2005 so bre a pro i bi ção da co mer ci a li-
za ção de ar mas. “O pro je to é de ma go go.
De sar ma o che fe de fa mí lia e man tém a se -
gu ran ça pri va da ar ma da”, dis pa rou. “Eu
que ro me de fen der. Não será o Re nan (Ca -
lhe i ros, se na dor que de fen de o es ta tu to)
que vai di tar re gras na mi nha casa.” Numa
re a ção à idéia de que exis te um lobby na
Câ ma ra, ele acu sou Se na do e Mi nis té rio da
Jus ti ça de tra ba lha rem para as em pre sas de 
se gu ran ça, que man têm o por te de ar mas.
“O lobby está é lá (no Se na do).”

Se na do res re la ci o na dos:
Re nan Ca lhe i ros

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Em se gui da, fa rei o uso da pa la vra, por ces são
do Se na dor Sibá Ma cha do e por per mu ta com o Se -
na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

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 PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que-
i ra Cam pos por 20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
meus que ri dos te les pec ta do res da TV Se na do, es pe-
ci al men te os to can ti nen ses, sem dú vi da ne nhu ma,
pas sa mos um fim de se ma na de mu i tas pre o cu pa-
ções.

Sou um Par la men tar do PSDB, um Par ti do que
pode ser en qua dra do como ní ti da Opo si ção – às ve -
zes dura, rí gi da, aten ta e vi gi lan te – ao Go ver no do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Sou um Par la men tar da
Opo si ção e man te nho des ta tri bu na uma po lí ti ca de
re i vin di ca ção per ma nen te com re la ção aos in te res-
ses do meu Esta do, o To can tins, e do Bra sil.

Cre io que é pa pel dos Se na do res, que re pre-
sen tam os Esta dos, e dos De pu ta dos, que re pre sen-
tam os di ver sos seg men tos da so ci e da de ci vil, ou vir
as ma ni fes ta ções de pre o cu pa ção da so ci e da de com
re la ção à ques tão da pro pri e da de de ter ras, da re si-
dên cia, do di re i to ad qui ri do, do di re i to à re for ma agrá -
ria, da dis tri bu i ção de ren da.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de um as sun to com ple-
xo. Acu mu lo pou ca ex pe riên cia para pro fe rir a pa la vra
que vai cha mar a aten ção do Go ver no Fe de ral, dos
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go ver nos es ta du a is, dos nos sos pre fe i tos e, aci ma de
tudo, da opi nião pú bli ca na ci o nal para esse mo men to
que es ta mos vi ven do. Te nho cer te za de que com a
ex pe riên cia que tra go pos so ma ni fes tar des ta tri bu na
al gu mas das mi nhas opi niões, en ten di men tos, pre o-
cu pa ções que po dem ser vir como con tri bu i ção, se-
não como aler ta, para esse mo men to em que vi ve-
mos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui De pu ta-
do Fe de ral, ele i to em 1988, as sim que foi cri a do o
Esta do do To can tins. Cum pri, por tan to, me ta de da que-
le man da to, já que no Esta do es sas ele i ções fo ram
para man da tos de ape nas dois anos. Em 1990 tive a
fe li ci da de de ser o De pu ta do Fe de ral mais vo ta do nas
pri me i ras ele i ções re a li za das no To can tins para man -
da tos in te gra is, para com por a Câ ma ra dos De pu ta-
dos, o Se na do e tam bém o Go ver no do Esta do.

Vim para a Câ ma ra dos De pu ta dos e, logo no
pri me i ro ano, fui es co lhi do lí der do Par ti do De mo cra ta
Cris tão, que de po is se fun diu com ou tro. Éra mos 22
De pu ta dos e de ci di mos ser au tô no mos, in de pen den-
tes. Fa zía mos re u niões se ma na is para de ci dir so bre
to das as vo ta ções, ten do em vis ta os in te res ses do
Go ver no, dos Esta dos e da po pu la ção bra si le i ra.

De po is, Sr. Pre si den te, de i xei a Câ ma ra dos De -
pu ta dos e fui o pri me i ro pre fe i to ele i to de Pal mas, a
ca pi tal de to dos os to can ti nen ses. Foi uma ex pe riên-
cia mu i to im por tan te.

A pró xi ma ele i ção foi a de 1998. Con cor ri em
vaga úni ca, e 74,6% dos ele i to res do meu Esta do me
trou xe ram para o Se na do da Re pú bli ca. Sr. Pre si den-
te, seja qual for a vo ta ção, é mu i to gran de a res pon sa-
bi li da de de um Se na dor. Por isso, zelo pelo meu man -
da to par la men tar e pe las obri ga ções que as su mi pe -
ran te a po pu la ção do meu Esta do. Não de i xo que o in -
te res se par ti dá rio tome con ta dos meus sen ti men tos
a pon to de cri ti car por cri ti car, de ocu par a tri bu na
ape nas para mar car po si ção par ti dá ria, ou mes mo –
como dis se aqui na se ma na pas sa da – para mu dar de 
Par ti do para me si tu ar me lhor com quem está no po -
der. O equi lí brio na con du ta par la men tar, a aná li se
crí ti ca e cons tru ti va, a opi nião im por tan te, a con ci li a-
ção, a for ma ção do con sen so quan do se faz ne ces sá-
rio o con sen so da Na ção, tudo isso são pen sa men tos
que guar do den tro de mim como nor te a do res de uma
con du ta par la men tar cons tru ti va para este e para
qual quer mo men to.

Pro cu rei atu ar as sim quan do es ta va no PSDB e
era Si tu a ção, e tam bém ago ra quan do o meu Par ti do
– PSDB – faz opo si ção ao atu al Go ver no.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, como
De pu ta do ou como Se na dor, nun ca in te grei a Fren te

Par la men tar Ru ra lis ta. Não por des me re cê-la ou por
ver qual quer de mé ri to, qual quer nó doa, qual quer
man cha ou pro ble ma de qual quer es pé cie nos pro du-
to res ru ra is ou em seus re pre sen tan tes.

Sr. Pre si den te, sou pro fes sor com re gis tro no
Mi nis té rio da Edu ca ção, mas, em fun ção da vida pú -
bli ca e do exer cí cio de su ces si vos man da tos, no exer -
cí cio da po lí ti ca, es tou afas ta do do ca mi nho para o
qual me pre pa rei na vida uni ver si tá ria. Já as si nei a
Fren te Par la men tar pela Cri an ça Bra si le i ra, pela
Infân cia e ou tras fren tes par la men ta res even tu a is
para as sun tos so ci a is. No de ba te en tre a ques tão do
pro pri e tá rio ru ral, da ban ca da ru ra lis ta e da que les
que se co lo cam como re pre sen tan tes de sin di ca tos,
de mo vi men tos – como o MST – sem pre acre di tei ser
im por tan te ana li sar o pro ble ma. Meu Esta do é emi-
nen te men te agrí co la, ru ral, com for te po ten ci al pro du-
tor. É tam bém um Esta do de di ca do à pe cuá ria. O To -
can tins é ar ti cu la dor en tre a Ama zô nia Le gal, de que
so mos par te, e o Nor des te. So mos o por tal de en tra da
da Ama zô nia. So mos o Esta do pro du tor mais pró xi mo
da Re gião Nor des te, que sa be mos não ser auto-su fi-
ci en te na pro du ção de ali men tos.

Como Par la men tar re pre sen tan te do meu Esta -
do, ain da que ele seja uma Uni da de fe de ra ti va de
peso no as pec to da pro du ção agrí co la e na pe cuá ria,
com gran des, pe que nas e mé di as pro pri e da des, pro -
cu rei sem pre par ti ci par des se de ba te de for ma bas -
tan te in de pen den te e au tô no ma. Con tu do, Sr. Pre si-
den te, não que ro, ab so lu ta men te, en ten der que foi a
par tir do mo men to em que o MST vi si tou o Pre si den te
da Re pú bli ca, quan do Sua Exce lên cia co lo cou na ca -
be ça o boné que o MST lhe ofe re ceu – ato tão co men-
ta do e que con si de ro es go ta do –, em um ges to de
sim pa tia para com aque les que o vi si ta vam, aliás,
como o fez com o boné da equi pe olím pi ca que hoje
re pre sen ta o Bra sil nos jo gos na Re pú bli ca Do mi ni ca-
na. Não que ro di zer que a par tir da que le mo men to o
Bra sil en trou em uma cri se sé ria e pro fun da no âm bi to
da re for ma agrá ria e da pro pri e da de. Não, esse pro -
ble ma ocor re há mu i tos anos. A re for ma agrá ria é
uma ques tão an ti ga no País. O Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so atra ves sou mo men tos di fí ce is
nes se as pec to. Vá ri as ve zes foi in va di da a fa zen da
do pró prio Pre si den te. Hoje é mu i to fá cil um Se na-
dor, um De pu ta do, o pró prio Pre si den te da Re pú bli-
ca ou um Mi nis tro de Esta do sa ber o quan to deve ter
sido di fí cil para o Pre si den te Fer nan do Hen ri que en -
fren tar uma si tu a ção como aque la quan do a pro pri e-
da de dele foi in va di da. Afi nal de con tas, por se tra tar
do Pre si den te da Re pú bli ca, o fato cha ma aten ção,
ga nha no to ri e da de e a par tir da re a ção do Pre si den-
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te da Re pú bli ca, to dos os ar ti cu lis tas, jor na lis tas e o
povo bra si le i ro em ge ral têm opi niões di vi di das: acer -
tou ou er rou o Pre si den te.

O mes mo acon te ceu com o Pre si den te Lula.
Gran de par te da po pu la ção bra si le i ra en ten de que
Sua Exce lên cia não de ve ria ter co lo ca do o boné do
MST; ou tra par te acha que nis so não re pou sa mal ne -
nhum. Eu te nho ab so lu ta cer te za de que o Se nhor
Pre si den te não teve ou tra in ten ção se não a de di zer
que os in te gran tes do MST eram bem-vin dos ao Pa lá-
cio do Pla nal to.

Sr. Pre si den te, digo isso por que o Go ver na dor
Si que i ra Cam pos, meu pai, que já de i xou o Go ver no
do Esta do, re ce beu o MST no seu ga bi ne te. Lis ta mos
os as sen ta men tos exis ten tes no To can tins e fi cou de -
mons tra do que em cada as sen ta men to ha via um tra -
tor que o Esta do ha via pos to à dis po si ção dos pro du-
to res e que ele es ta va fa zen do pro je tos, como o Pro -
je to Ca cim ba, e dan do má qui nas no pe río do das
águas, das chu vas. No To can tins isso é bem de li mi ta-
do, pois há seis me ses de seca e seis me ses de mu i ta
chu va. No pe río do cor re to fi ze mos as re pre sas.

Ha via de ze nas de pro je tos, des de o do Ban co
do Povo até os pro je tos das ro do vi as in ter mu ni ci pa is.
No Esta do do To can tins há mais de cem má qui nas
den tro de um pro gra ma ape nas para ro do vi as e es tra-
das vi ci na is.

O en con tro foi ex tra or di ná rio. Aliás, diga-se de
pas sa gem – a opi nião pú bli ca na ci o nal pode pres tar
aten ção –, nor mal men te o To can tins não é man che te
em in va sões de ter ras. Não se ouve fa lar em in va são
de ter ra no Esta do do To can tins, nem de pré dio pú bli-
co, nem de ór gão pú bli co, nem de sede de Incra. Isso
não cos tu ma ocor rer no nos so Esta do. Ago ra, Sr. Pre -
si den te, não vou di zer que não te nham ten ta do, mas
que ro di zer que sem pre hou ve au to ri da de pre sen te
para de i xar cla ro que o go ver nan te nada mais é do
que um re pre sen tan te do todo e que pro mo ve o equi lí-
brio en tre as par tes. Então, é mu i to im por tan te que
ne nhu ma par te pos sa se sen tir no di re i to de se so bre-
por às de ma is. Nin guém está aci ma da Cons ti tu i ção.
Ne nhum mo vi men to, por mais belo que seja – o mo vi-
men to ope rá rio, o mo vi men to cam po nês, o mo vi men-
to sin di cal, o mo vi men to dos sem-teto, o Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra; o mo vi men to
dos pro pri e tá ri os ru ra is –, está aci ma da Cons ti tu i ção
Bra si le i ra. Nin guém está aci ma da Lei e do Di re i to.
Cabe ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao Con gres so Na -
ci o nal e ao Po der Ju di ciá rio pro ver a har mo nia do
País.

Sr. Pre si den te, em um pro nun ci a men to de 20
mi nu tos, não é pos sí vel di zer que esta ou aque la se ria

a fór mu la ide al para se fa zer a re for ma agrá ria. Ape -
nas en ten do, num ra ci o cí nio sim plis ta, que a re for ma
agrá ria deve ser fe i ta com o Go ver no Fe de ral à fren te,
com o pre fe i to que co nhe ce o seu mu ni cí pio; po den do
es tar pre sen te o juiz de di re i to e ou tros mem bros da
so ci e da de ci vil da que la lo ca li da de, ar ti cu la da com os
Go ver na do res, den tro de uma pro gra ma ção. Po de ría-
mos ter con ti nu i da de nos as sen ta men tos, na mis são
de pro cu rar o que é o pa tri mô nio im pro du ti vo, a ter ra
im pro du ti va e ter o mo de lo ade qua do de não ape nas
co lo car as pes so as na que le lo cal, sem que elas pos -
sam pro du zir.

É co nhe ci do da nos sa po pu la ção o fato de que,
mu i tas ve zes, mó du los são en tre gues ao pro du tor
sem con di ções e, anos de po is, são ven di dos, e por ali
já não está mais quem era sem-ter ra. Obte ve ter ra,
mas ven deu. E, quem sabe, já está em ou tro as sen ta-
men to. Isso me pre o cu pa mu i to, Sr. Pre si den te.

Esses dias, ouvi do equi li bra do Go ver na dor, do
res pon sá vel, do gran de Go ver na dor do Esta do de
São Pa u lo, Ge ral do Alcki min: “Assen ta dos se rão
aque les que es tão ca das tra dos, den tro de uma pes -
qui sa, de um tra ba lho de sen vol vi do pelo Insti tu to de
Ter ras do Esta do de São Pa u lo, jun ta men te com ou -
tras ins ti tu i ções que pro mo ve ram o ca das tro e que,
gra da ti va men te, à me di da que as de sa pro pri a ções
ocor rem, vão fa zen do os as sen ta men tos.”

Ago ra, Sr. Pre si den te, será que há con di ções de 
o Go ver no Fe de ral aten der a uma fór mu la de sor ga ni-
za da, se gun do a qual, onde hou ver um foco de in va-
são, ini cia-se um pro ces so? É ló gi co que isso de sar-
mo ni za o País, faz com que o dó lar suba e a Bol sa
caia. Isso de se qui li bra, ame dron ta, afu gen ta ca pi ta is.

Sr. Pre si den te, um dos prin cí pi os mais im por-
tan tes para quem tem a res pon sa bi li da de de con du zir
o povo é o prin cí pio da au to ri da de e não prin cí pio do
au to ri ta ris mo.

O Pre si den te Lula, pela sua luta, pela sua his tó-
ria, é um ho mem for ma do de con vic ções de mo crá ti-
cas, tem a for ma ção de mo vi men tos po pu la res e che -
gou à Pre si dên cia da Re pú bli ca por que con se guiu
con ven cer o ele i tor bra si le i ro de que, de po is de tan tas
lu tas sin di ca is, de po is de tan to re pre sen tar o povo
como De pu ta do, de po is de ser can di da to à Pre si dên-
cia da Re pú bli ca por três ve zes e per der, atin giu o
ama du re ci men to ne ces sá rio para con du zir o povo
bra si le i ro sem ser par te, ze lan do pelo todo com au to-
ri da de.

Eu sou be, Sr. Pre si den te, que, numa de ter mi na-
da opor tu ni da de, um mo vi men to foi ao Pa lá cio do Pla -
nal to, e que foi re ce bi do pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so e pe diu-lhe que abris se a ban de i ra
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do mo vi men to para que os re pór te res que es ta vam ali 
re gis tras sem o en con tro. O Pre si den te da Re pú bli ca
dis se, en tão: “Olha, nós es ta mos no Pa lá cio do Pla -
nal to, o cen tro das de ci sões na ci o na is. A úni ca Ban -
de i ra que é es ten di da aqui den tro é a ban de i ra bra si-
le i ra, a Ban de i ra do Bra sil, e isso quan do o Pre si den te
de ter mi na.” E as sim foi en cer ra da a re u nião.

Não que ro, Sr. Pre si den te vir à tri bu na tra tar da
ques tão da re for ma agrá ria para ser o al goz, o crí ti co
do ato do Pre si den te da Re pú bli ca, do Mi nis tro Mi guel
Ros set to, do Mi nis tro da Agri cul tu ra e do Go ver no
como um todo. Pre ci sa mos, com ur gên cia, de li mi tar,
mos trar os li mi tes, mos trar às par tes, à so ci e da de ci vil
que exis te uma Cons ti tu i ção em vi gor, que exis tem
leis e di re i tos a se rem res pe i ta dos. E, como eu dis se,
nin guém está aci ma da Cons ti tu i ção, nem os pro pri e-
tá ri os ru ra is, nem aque les que se de no mi nam
sem-ter ra.

É uma ques tão in te res san te, Sr. Pre si den te. As
pró pri as re por ta gens, de qual quer uma das re des na -
ci o na is, mos tra vam o Mo vi men to dos Sem-Ter ra, nos
cen tros ur ba nos, em meio aos de sem pre ga dos, aos
mo ra do res das pe ri fe ri as, con sul tan do as pes so as se
que ri am par ti ci par do mo vi men to. Na tu ral men te, es-
tan do de sem pre ga do, mo ran do na pe ri fe ria e não ten -
do ter ra, esse é um sem – ter ra, e dali a pes soa par te
para um as sen ta men to, sem ter vi vi do uma ex pe riên-
cia no cam po, sem ter par ti ci pa do da pro du ção, sem
co nhe cer o pro ces so, sem ter os ins tru men tos. É mais 
fá cil que não vin gue e que não se re sol va o pro ble ma
da ter ra des sa for ma.

Eu sei, Sr. Pre si den te, da pa i xão, do fas cí nio,
que exer ce so bre a opi nião pú bli ca os mo vi men tos
po pu la res. Isso acon te ceu com o pró prio Pre si den te
da Re pú bli ca, que era do mo vi men to sin di cal. Mas a
po pu la ção que ad mi ra o mo vi men to sin di cal tam bém
se sen te pre ju di ca da quan do há o abu so no di re i to de
gre ve. A po pu la ção que res pe i ta o sin di ca to dos co -
bra do res e mo to ris tas tam bém con tra ela se re vol ta
quan do fal ta o ôni bus para tra ba lhar. Então, é im por-
tan te que fi que cla ro para a opi nião pú bli ca na ci o nal
que quem está pre si din do, está pre si din do para to-
dos, e o po der ema na para a to ta li da de da po pu la ção
e não para uma par te.

Não que ro que este meu dis cur so seja to ma do
como tam bém uma crí ti ca di ri gi da es pe ci fi ca men te
ao MST. Mas que sa i ba o MST que exis te um Pre si-
den te da Re pú bli ca que pre ci sa fa lar por to dos os bra -
si le i ros e que o País não pode vi ver a ba gun ça, o País
não pode vi ver o pe río do da ocu pa ção de pré di os pú -
bli cos, as ci da des não po dem ser to ma das pe los as -
sal tos a ho téis, a pré di os, a edi fí ci os por aque les que

ain da não têm teto. Para isso exis te a po lí ti ca ha bi ta ci-
o nal, para isso exis te a po lí ti ca ru ral e para isso exis te
Go ver no.

E é isto, Sr. Pre si den te, que, ao fi nal do meu
tem po, que ro de i xar como re sul ta do do meu pro nun-
ci a men to: um pe di do, um aler ta de um Mem bro do
Con gres so Na ci o nal para o Go ver no Fe de ral, para
que não lhe fal te a au to ri da de ne ces sá ria para co lo-
car as co i sas nos seus de vi dos lu ga res, para co lo car
to dos os mo vi men tos, to dos os seg men tos, se gun do
o que diz a Cons ti tu i ção, para que o País pos sa re to-
mar a tran qüi li da de e cres cer com paz, per mi tin do ao
tra ba lha dor que en con tre seu lu gar no mer ca do de
tra ba lho, atra vés da pre pa ra ção, da edu ca ção e do
cres ci men to or ga ni za do de uma na ção ex tra or di ná-
ria, com ter ras, com po ten ci al, mas que não se en ten-
da que a vi tó ria do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va é o si nal ver de para que não te nha mos mais o res -
pe i to à pro pri e da de, o res pe i to à Cons ti tu i ção, ao
Esta do de di re i to.

Fica, por tan to, Sr. Pre si den te, ex ter na da a mi-
nha pre o cu pa ção que tra go após ter con ta ta do com li -
de ran ças do meu Esta do, com os pró pri os Se na do-
res, com o mo to ris ta de táxi, com qual quer bra si le i ro
que fica alar ma do com o que está es tam pa do nas re -
vis tas, nos no ti ciá ri os, na te le vi são... É gra ve! Tudo
isso é mu i to pre o cu pan te e só a au to ri da de es ta be le-
ci da é que pode har mo ni zar.

Para isso, Sr. Pre si den te, o Pre si den te da Re pú-
bli ca pode con tar com uma opo si ção res pon sá vel e
cons tru ti va – tal vez te nha fal ta do ao pró prio Pre si den-
te Fer nan do Hen ri que Car do so, que teve uma opo si-
ção mu i to mais áci da, mu i to mais crí ti ca, que mar cou
po si ção.

Não, Sr. Pre si den te, que re mos fa zer a his tó ria
des te País. Pre ci sa mos da es ta bi li da de, da har mo nia,
e que o Bra sil con ti nue a ser o País da paz, como
mos trou a re vis ta Veja, da pro du ção. O Bra sil pode ser 
o ma i or pro du tor mun di al de ali men tos se ti ver o equi -
lí brio para de i xar tudo em seu de vi do lu gar, com au to-
ri da de e com res pon sa bi li da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Octá vio pelo
pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, cum pri men to o Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos pelo bri lhan te pro nun ci a men to, e
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agra de ço ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, que me
per mi tiu an te ce dê-lo em seu pro nun ci a men to.

Ini ci al men te que ro sa u dar to dos nes te re i ní cio
de pe río do le gis la ti vo or di ná rio do se gun do se mes tre
de 2003.

O que me traz à tri bu na é as sun to bre ve. Por
isso, a ne ces si da de de usar este es pa ço, pois a data
de hoje se im põe.

Tra ta-se de pres tar a mi nha ho me na gem e tam -
bém a do povo de Bra sí lia, par ce la ma jo ri tá ria da po -
pu la ção que ele geu Jo a quim Ro riz para o seu ter ce i ro
man da to como Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral. A ho-
me na gem, Sr. Pre si den te, diz res pe i to ao ani ver sá rio
de Jo a quim Ro riz, que trans cor re hoje, dia 4 de agos to.

Devo res sal tar o ca ri nho que o povo de Bra sí lia,
in de pen den te men te de clas se so ci al, tem de di ca do
ao Go ver na dor nos even tos pú bli cos aos qua is com -
pa re ço. E, na ma nhã de hoje, ti ve mos mais uma des -
sas de mons tra ções quan do se ce le bra va na Igre ja
Dom Bos co uma mis sa de ação de gra ças pelo seu
ani ver sá rio. Não ha via es pa ço na imen sa nave da-
que la his tó ri ca igre ja de Bra sí lia, para aque les que
que ri am ver e cum pri men tar o Go ver na dor e sua fa-
mí lia.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, pelo que esse ho mem
re pre sen ta para o Dis tri to Fe de ral. É hoje um ad mi nis-
tra dor con sa gra do. Para cá veio de Lu ziâ nia, ain da
nos anos 80, no me a do Go ver na dor pelo ex-Pre si den-
te José Sar ney, e per ma ne ce até hoje no car go, fru to
da con quis ta de três ele i ções para o Go ver no, as qua -
is lhe con fe rem a ine quí vo ca con di ção de ma i or lí der
po lí ti co da Ca pi tal da Re pú bli ca.

Ro riz, ago ra em seu quar to man da to de Go ver-
na dor do Dis tri to Fe de ral, já foi mais do que tes ta do
em sua com pe tên cia ad mi nis tra ti va, na sua in ti mi da-
de para com a má qui na pú bli ca e na sua in ve já vel ca -
pa ci da de de tra ba lho e ge ren ci a men to.

Suas ad mi nis tra ções ou o seu modo de go ver-
nar lhe ren dem hoje o ape li do ca ri nho so dos au xi li a-
res e ami gos de “o Go ver na dor To ca dor de Obras”.
Isto por que nun ca foi um Go ver na dor de ga bi ne te.
Mu i to pelo con trá rio, pas sa a ma i or par te do seu tem -
po vi si tan do obras e even tos jun to à co mu ni da de,
con vi ven do com a po pu la ção di a ri a men te.

A isso, soma-se o des cor ti no, prag ma tis mo e
co ra gem para en fren tar si tu a ções ad ver sas e de sa fi-
os que vão des de a de sen vol tu ra para bus car re cur-
sos ex ter nos para re a li zar obras de sa ne a men to bá si-
co em to das as ci da des do DF, tra zen do re cur sos do
Bird e do BID, ofe re cen do e hon ran do con tra par ti das
com a ar re ca da ção pró pria do Go ver no, che gan do

até a ex tre ma au dá cia – as sim con si de ra da pe los ad -
ver sá ri os po lí ti cos de plan tão – em cons tru ir a ter ce i ra
pon te so bre o Lago Pa ra noá, que é hoje a gran de so -
lu ção viá ria na li ga ção do Pla no Pi lo to com a re gião
do lago e a sa í da les te da Ca pi tal, onde ha bi tam apro -
xi ma da men te um mi lhão de pes so as.

A Pon te JK, que veio com ple tar de for ma mo nu-
men tal um imen so pro gra ma de obras viá ri as, mo der-
ni zou a Ca pi tal, deu fun ci o na li da de e so lu ções aos
aces sos ro do viá ri os das ci da des do Dis tri to Fe de ral e, 
em es pe ci al, ao Pla no Pi lo to, ge ran do eco no mia e
pou pan do vi das; ela é hoje or gu lho de to dos nós, por
ter sido ele i ta a pon te mais bela do mun do.

Mas Ro riz não é ape nas isso, Sr. Pre si den te. Ele 
con se guiu ain da, com ex tre ma e in can sá vel de di ca-
ção, ca rac te ri zar as suas su ces si vas ad mi nis tra ções
pelo cu nho so ci al.

O Pro gra ma Fome Zero, im plan ta do pelo Go ver-
no do Pre si den te Lula, em ja ne i ro des te ano, já exis te
na ad mi nis tra ção do Dis tri to Fe de ral há pelo me nos
cin co anos e atin ge hoje toda a po pu la ção ca ren te do
Dis tri to Fe de ral, in clu in do aí to das as fa mí li as que têm 
cri an ças, des de o nas ci men to até o fi nal da pri me i ra
in fân cia, quan do en tão são con tem pla das pelo Pro-
gra ma Ren da Mi nha, que sub si dia as fa mí li as po bres,
aju dan do-as e in cen ti van do-as a man ter as cri an ças
na es co la.

Sr. Pre si den te, ilus tre Se na dor de Bra sí lia, Eu rí-
pe des Ca mar go, a quem que ro sa u dar por as su mir a
Pre si dên cia, logo hoje quan do co me ça mos uma nova 
eta pa no tra ba lho le gis la ti vo, não que ro alon gar-me
nes te pro nun ci a men to e por isso não che ga rei aos
de ta lhes so bre os su ces si vos pro gra mas ha bi ta ci o na-
is im plan ta dos pelo Go ver na dor Ro riz ao lon go dos
seus Go ver nos. Tra ta-se da er ra di ca ção de fa ve las no 
Pla no Pi lo to e ou tras ci da des e a pro mo ção de as sen-
ta men tos ha bi ta ci o na is para pes so as de ba i xa ren da,
den tro de uma pro gra ma ção pla ne ja da e es tra té gi ca
que re sul tou na cri a ção de vá ri as ci da des, hoje pra ti-
ca men te con so li da das em seus equi pa men tos e ser -
vi ços ur ba nos.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, dan do pa ra béns
ao Go ver na dor de Bra sí lia e en ca mi nhan do vo tos de
mu i ta sa ú de e paz na com pa nhia de sua fa mí lia, não
pos so de i xar de res sal tar o es pí ri to em pre en de dor
des se ho mem pú bli co.

Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas -
sa da, Ro riz edi tou um de cre to cri an do uma Co mis são
Espe ci al que re u ni rá Go ver no e em pre sá ri os para fa -
zer uma am pla ava li a ção de to dos os pro gra mas de
de sen vol vi men to em cur so no Dis tri to Fe de ral. A idéia 
é fo men tar as ati vi da des pro du ti vas, nes te se gun do
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se mes tre es pe ci al men te, di an te do imo bi lis mo que
vive o País em seus se to res pro du ti vos e da pro gres-
são ge o mé tri ca com que se pro je tam os ín di ces de
de sem pre go e a fal ta de opor tu ni da des de tra ba lho e
so lu ções que ame ni zem a cri se so ci al que as so la o
País.

Pois Ro riz, con tra ri an do a ló gi ca de uma eco no-
mia na ci o nal es tag na da, quer com esta Co mis são
Espe ci al, re cém-cri a da, di ag nos ti car ob je ti va men te
os gar ga los da eco no mia lo cal, pri o ri zan do o fo men to
e o in cen ti vo que pre ten de ma te ri a li zar com ofer ta de
cré di to e fa ci li da des fis ca is para as pe que nas e mi cro-
em pre sas do Dis tri to Fe de ral.

Por ou tro lado, o go ver no lo cal con ta com a li be-
ra ção de re cur sos do FCO – Fun do do Cen tro-Oes te
– e ne go cia em prés ti mos com o BNDES. Além dis so,
aten to à agen da na ci o nal, o Go ver na dor Jo a quim Ro -
riz quer que essa Co mis são exa mi ne e dis cu ta as pri -
o ri da des de in ves ti men tos das em pre sas es ta ta is, ge -
ra do ras de em pre go e de mão-de-obra pou co qua li fi-
ca da, a exem plo das dis cus sões que já co me çam a
ocor rer en tre os Go ver nos Esta du a is e o Go ver no Fe -
de ral atra vés do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal.

Atu a li za do com as ques tões na ci o na is, o Go ver-
na dor Ro riz está oti mis ta com a pos si bi li da de, já
aven ta da pe las au to ri da des do FMI jun to ao Go ver no
bra si le i ro, de que os gas tos das em pre sas es ta ta is
não se jam con si de ra dos dé fi cits, como es ta be le cem
os acor dos fir ma dos. Se isso ocor rer em cur to pra zo,
como tudo in di ca, es ta ri am aber tas boas opor tu ni da-
des de no vos in ves ti men tos das em pre sas de Bra sí-
lia, atu al men te sa ne a das fi nan ce i ra men te e em con -
di ções de cres ce rem, o que sig ni fi ca ge ra ção de em -
pre gos e aque ci men to da eco no mia, in de pen den tes
das par ce ri as a se rem es ta be le ci das com a ini ci a ti va
pri va da.

É por es sas ra zões, Sr. Pre si den te, no bre com -
pa nhe i ro Eu rí pe des Ca mar go, mi nhas se nho ras e
meus se nho res, no bre Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho,
que eu não po de ria de i xar de re gis trar des ta tri bu na,
nes ta data, o ani ver sá rio do Go ver na dor Jo a quim Ro -
riz que me re ce to das as nos sas ho me na gens pelo
que re pre sen ta como ci da dão, como pai de fa mí lia,
como ho mem pú bli co que re a li zou as mais im por tan-
tes obras dos úl ti mos vin te anos em Bra sí lia, e so bre-
tu do pe los pro je tos de con so li da ção e de sen vol vi-
men to auto-sus ten ta do que pre ten de im ple men tar na
Ca pi tal da Re pú bli ca no seu atu al Go ver no.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor
Ma gui to Vi le la. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra ins cri ta Serys
Slhes sa ren ko.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo Se na dor ins cri to,
Se na dor Le o nel Pa van. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo Se na dor ins cri to,
Se na dor Au gus to Bo te lho. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo Se na dor ins cri to,
Se na dor Ro me ro Jucá. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo Se na dor ins cri to,
Se na dor Mar co Ma ci el. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo Se na dor ins cri to,
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho, por vin te mi nu tos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
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, diz o
Evan ge lho que os úl ti mos se rão os pri me i ros. Nes sa
con di ção, ve nho tra zer a esta Casa, no va men te, um
dos as sun tos mais dis cu ti dos ao lon go dos úl ti mos
anos, prin ci pal men te na re gião nor des ti na: a cha ma-
da trans po si ção das águas.

Hoje, Sr. Pre si den te, a Fo lha de S.Pa u lo anun -
cia, sob o tí tu lo

BNDES quer
trans por águas do To can tins

A trans po si ção de águas do rio São
Fran cis co, um dos pro je tos mais po lê mi cos
do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
está de vol ta, só que em ver são am pli a da.

O Pre si den te do BNDES (Ban co Na ci-
o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci-
al), Car los Les sa, dis se que a trans po si ção
con jun ta de águas do To can tins para o São
Fran cis co e do São Fran cis co para pe re ni-
zar rios tem po rá ri os do semi-ári do do Nor-
des te é “ o so nho do Pre si den te Lula [Luiz
Iná cio Lula da Sil va]”.

Se gun do Les sa, o pro je to “tem que ser 
exa mi na do com ab so lu ta pri o ri da de”. O va-
lor da obra ain da não está de fi ni do, até por -
que na há um pro je to pron to para a trans po-
si ção do To can tins. Um cál cu lo pre li mi nar do 
BNDES es ti mou o va lor da obra em R$24
bi lhões.

A trans po si ção de águas in te gra o pa-
co te de pro gra mas le va dos, pelo ban co es -
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ta tal, para exa me do go ver no no va lor de,
apro xi ma da men te, R$315 bi lhões.

Embo ra es te ja o pro je to sen do de fen-
di do em pú bli co por seu Pre si den te, o
BNDES pre fe re não for ne cer in for ma ções
mais de ta lha das so bre o pro je to ale gan do
que está sob exa me da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca. A trans po si ção, en tre tan to, tem
mais de uma pa ter ni da de den tro do Go ver-
no Fe de ral.

Se gun do in for mou a Asses so ria de
Impren sa do Mi nis té rio da Inte gra ção, o as -
sun to está na al ça da da Vice-Pre si dên cia da 
Re pú bli ca. Na quin ta e sex ta-fe i ra, a Fo lha
de S.Pa u lo fez cin co li ga ções para a che fia
de ga bi ne te do vice-pre si den te, José Alen-
car, res pon sá vel pela área de co mu ni ca ção
so ci al, mas não ob te ve res pos ta.

Sr. Pre si den te, que ro sa u dar es sas no tí ci as,
mes mo que não con te nham uma de fi ni ção, mes mo
que não tra gam a cer te za pe remp tó ria, mes mo que
se jam no tí ci as atri bu í das a au to ri da des fe de ra is que 
não as su mem a pa ter ni da de do pro je to.

Mas que ro di zer do meu oti mis mo, por que, fi nal-
men te, a trans po si ção está sen do le va da – ela sem -
pre foi le va da a sé rio, não res ta dú vi da; eu não co me-
te ria a in jus ti ça de di zer isso -, mas a trans po si ção
está sen do le va da às úl ti mas con se qüên ci as. Pas sa a 
ser, se gun do dis se o Sr. Car los Les sa, a re a li za ção de 
um so nho do Pre si den te da Re pú bli ca. É um so nho
não ape nas do Pre si den te, mas é um so nho de mi lha-
res de bra si le i ros, que as pi ram ver nes sa obra a so lu-
ção de um gra ve pro ble ma para o semi-ári do nor des ti-
no: a fal ta d’água.

Sr. Pre si den te, na nota per ce be-se a exis tên cia
de duas ver ten tes: uma con tem pla da pelo Pre si den te
do BNDES, Sr. Car los Les sa, que diz es tar sen do es tu-
da da se ri a men te a al ter na ti va de tra zer as águas do
To can tins para re for çar a va zão do Rio São Fran cis co,
o que be ne fi ci a rá qua se to dos os Esta dos do Nor des-
te; e a ou tra ver ten te são as de cla ra ções do Mi nis tro
Alu í zio Alves, di zen do que não há ne ces sa ri a men te
ne ces si da de da trans po si ção das águas do Rio To can-
tins, pois, so men te com a uti li za ção de 3% da va zão do 
Rio São Fran cis co, o pro ble ma es ta ria re sol vi do.

Cla ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
trans po si ção das águas do Rio To can tins en ca re ce rá
o pro je to, que era na ori gem ape nas a trans po si ção
das águas do Rio São Fran cis co, e acar re ta rá de mo ra
na efe ti va ção, na re a li za ção do pro je to.

De se jo di zer, Sr. Pre si den te, a to dos os que es -
tão me ou vin do que con cor do que seja uma ou ou tra
so lu ção; mas não po de mos mais adi ar a dis cus são e
o apro fun da men to de um pro je to des sa na tu re za. E
quan do o Pre si den te do BNDES vem a pú bli co di zer
que o pro je to está sen do efe ti va men te es tu da do, é
por que o pro je to po de rá ser vi a bi li za do.

Qu e ro, tam bém, di zer que con fio no Vice-Pre si-
den te, José Alen car. Sei que, a esta al tu ra, a co or de-
na ção do pro je to, con for me pa la vras do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, está en tre gue ao Vice-Pre si-
den te, José Alen car e sei que S. Exª está que ren do,
pois já ma ni fes tou a mim e a ou tros Se na do res esta
in ten ção, vir ao Se na dor para ex por es ses es tu dos.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – V. Exª me con ce de um apar te, Se na dor Ga ri bal-
di Alves?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Pois não, Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
será um pra zer ouvi-lo.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na dor Ga ri bal di, acre di to que V. Exª – ori un-
do de um Esta do com pro ble mas gra ves de dis tri bu i-
ção de água, quan do exis tem ou não as se cas a sua
ter ra na tal é atin gi da de qual quer ma ne i ra – tem toda
a ra zão em lu tar por aqui lo que pen sa. O pen sa men to
de V. Exª é o de to dos nós: que fu tu ra men te a trans po-
si ção do rio São Fran cis co, de po is de pas sar por um
pro ces so de re vi ta li za ção, terá que acon te cer. A pró -
pria Co de vasf, ins ti tu i ção go ver na men tal, já dis põe
de es tu dos con cre tos, con so li da dos, so bre a ne ces si-
da de de re vi ta li zar, re cu pe rar o rio em toda a sua ex -
ten são e de su prir as ne ces si da des de sua va zão
para uma pos te ri or trans po si ção, per mi tin do, por
meio de pro je tos con sis ten tes, a trans po si ção de ba -
ci as, en vol ven do os rios To can tins e Pa ra ná. Então, as 
so bras de Ita i pu, a gran de usi na en tre o Pa ra guai e o
Bra sil, tam bém po de rão ser vir de su por te ao au men to
de va zão do rio São Fran cis co, sem gran des gas tos,
sem gran des dis pên di os.

Vejo e sem pre vi com sim pa tia esse abra ço en -
tre ir mãos nor des ti nos atra vés das águas do rio São
Fran cis co. Isso terá que acon te cer mais cedo ou mais
tar de, mes mo por que o pró prio Go ver no Fe de ral,
como V. Exª dis se, está em pe nha do em re sol ver essa
ques tão gra vís si ma. V. Exª sabe que te mos uma pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal apro va da por este
Se na do Fe de ral, por una ni mi da de, e que já foi tam-
bém apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos na Co-
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, tam -
bém por una ni mi da de, pre ven do a re vi ta li za ção do rio
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São Fran cis co e tam bém a exe cu ção de pro je tos de
de sen vol vi men to sus ten tá vel para a re gião: pro je tos
de agro tu ris mo, de pis ci cul tu ra, de na ve ga ção etc.
Esse pro je to pre vê a vin cu la ção de 0,5% dos re cur-
sos lí qui dos da União em fa vor da re vi ta li za ção do rio
São Fran cis co, o que da ria em tor no de R$220 mi -
lhões por ano. Le van do-se em con si de ra ção a gran de
re per cus são para o fu tu ro do Nor des te, não se ria mu i-
to re cur so para se con cen trar nes sa obra, dado que
ela ser vi rá fu tu ra men te para essa trans po si ção, que
tem que se efe ti var de qual quer ma ne i ra, des de que
haja a re vi ta li za ção com ple ta do nos so rio. Con cor do
com V. Exª que se tra ta de um pro je to que deve ser im -
ple men ta do logo. Con fio em que o Pre si den te Lula,
que é do Nor des te, sem cri ar qual quer con fli to en tre
os Esta dos que es tão pre o cu pa dos com uma pos sí-
vel trans po si ção sem ma i o res es tu dos e os que pre ci-
sam da água do São Fran cis co, en con tra rá o ca mi nho
mais ade qua do para a so lu ção des se pro ble ma gra-
vís si mo, que se vem ar ras tan do por mu i tos anos, des -
de a épo ca de D. Pe dro, quan do es te ve aqui um en ge-
nhe i ro ale mão, se não me en ga no, e mos trou que era
pos sí vel fa zer a trans po si ção do rio São Fran cis co.
Ve jam que, des de a épo ca de D. Pe dro, o Bra sil está
pre o cu pa do com essa si tu a ção do Rio Gran de do
Nor te, do Ce a rá, da Pa ra í ba e de par te de Per nam bu-
co. Agra de ço a V. Exª esse ex ten so apar te.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sou eu que agra de ço a V. Exª, Se na dor Anto nio
Car los Va la da res.

Vejo que já es ti ve mos mais dis tan ci a dos na dis -
cus são des se pro ble ma. Hoje es ta mos mais pró xi-
mos, por que, na ver da de, se gun do fui in for ma do,
esse pro je to con tem pla pro je tos de re vi ta li za ção do
rio São Fran cis co, ao mes mo tem po em que pre ten de
a trans fe rên cia de água da que la ba cia para o Nor des-
te Se ten tri o nal, prin ci pal men te para os Esta dos da
Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá e Per nam bu co.

Sr. Pre si den te, de i xo bem cla ro aqui meu en tu si-
as mo com as dis cus sões que es tão ocor ren do. Pode
ser até que dis cor de mos aqui e aco lá, mas não po de-
mos de i xar de per ce ber, como dis se o Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res, que o Go ver no está obs ti na do
em re a li zar esse pro je to, que é um so nho se cu lar de
to dos os nor des ti nos, prin ci pal men te da que les que
so frem com os efe i tos das se cas, que não são pe rió-
di cas, que acon te cem ano a ano e que cas ti gam o ho -
mem, de i xan do-o sem água.

Eu já tive a opor tu ni da de de di zer aqui, Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que em nos so Esta do fi ze-
mos o que foi pos sí vel fa zer em ter mos de trans po si-
ção de águas. Cons tru í mos mil qui lô me tros de adu to-

ras; cons tru í mos bar ra gens para a re ser va ção de um
vo lu me ma i or de água, mas é cer to que não po de mos
pres cin dir da con tri bu i ção das águas do rio São Fran -
cis co, ago ra ace nan do-se com o re for ço das águas do 
To can tins.

Sa be mos que esse é um pro je to mais caro, que
de man da rá um tem po ma i or e que, na me di da em
que se ofe re ce essa ga ran tia do Go ver no Fe de ral
para que pos sa mos ob ter fi nan ci a men tos de ór gãos
mul ti la te ra is, o BNDES em pe nha-se nis so.

Sr. Pre si den te, te nho a ab so lu ta cer te za de que
nós, ho mens nor des ti nos, não es ta mos mais cla man-
do no de ser to, mas que fa la mos para um Go ver no
aten to, e é tan to que já há a co or de na ção do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca José Alen car, que está
de di can do-se ao exa me des se pro ble ma.

Pro cu ra rei o Se na dor José Sar ney, Pre si den te
des ta Casa, para que S. Exª en tre em en ten di men to
com o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca a fim de que
pos sa mos ter sua pre sen ça no Se na do para tra tar-
mos des te pro ble ma da ma i or im por tân cia: a trans po-
si ção das águas.

Agra de ço, por tan to, a V. Exª. Tudo que foi fe i to
até ago ra teve o sen ti do de vi a bi li zar esse pro je to. Na
ver da de, te mos uma de ci são do Go ver no, que está
em pe nha do nis so. Não adi an ta ape nas um ou ou tro
Mi nis tro es tar em pe nha do em re sol ver um pro ble ma;
o im por tan te é quan do há uma de ci são de Go ver no,
quan do ele está vol ta do, mo bi li za do para aqui lo. E é
isso que nós es ta mos sen tin do.

Nós, que es ta mos sem pre li ga dos ao Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal, an ti go Mi nis té rio do Inte ri or,
sa be mos que os ti tu la res que por ali pas sa ram em pe-
nha ram-se, mas era ape nas o em pe nho de um Mi nis-
tro. Ago ra não, Sr. Pre si den te, pois se tra ta da de ci são
de um Go ver no. Deus que i ra que nós te nha mos essa
de ci são trans for ma da em re a li da de, com a ma i or
pres sa pos sí vel.

Con ce do o apar te, com a ma i or sa tis fa ção, ao
Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Ga -
ri bal di, a trans po si ção de que tan to se fala e de que
tan to se fa lou ao lon go de to dos es ses anos pa re ce,
em al guns mo men tos, algo in co e ren te se exa mi nar-
mos a si tu a ção bra si le i ra no que diz res pe i to à dis tri-
bu i ção de águas no mun do in te i ro. O Bra sil pos sui
algo em tor no de um quin to de to das as re ser vas de
água doce do mun do. To da via, há re giões, como a de
V. Exª, ca ren tes de água. A trans po si ção pa re ce ser
um ato de in te li gên cia, mas terá de ser su ple men ta da
com uma ati tu de po lí ti ca, obs ti na da, de ter mi na da e
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fe i ta den tro de um pla ne ja men to co e ren te e con di zen-
te com as pos si bi li da des fi nan ce i ras do País. Ao lon go
de to dos es ses anos, Mi nis tros têm, como diz V. Exª,
alu di do ao pro ble ma sem, to da via, pos su ir in trin se ca-
men te a au to ri da de pro pul so ra para a re a li za ção de
uma obra des sa mag ni tu de. Se o Pre si den te da Re -
pú bli ca in di ca o seu Vice-Pre si den te para co or de nar
uma ta re fa des se ta ma nho, nós to dos te mos o de ver
de co me çar a acre di tar nela e de aju dar o Pre si den te
e o Go ver no para que, de fato, se re a li ze. E, uma vez
con clu í da, po de rá ser a obra mar can te do atu al Go-
ver no. Go ver no. A trans po si ção das águas, des de que 
não se vis ta um san to “des ves tin do” o ou tro, será,
sem dú vi da ne nhu ma, uma ati tu de de Go ver no de
gran de en ver ga du ra. Eu cum pri men to V. Exª e to dos
os nor des ti nos que ne ces si tam des se ges to am plo do 
Po der Exe cu ti vo, que tam bém não po de rá ser to ma do
so zi nho, se não com a par ti ci pa ção es tre i ta do Po der
Le gis la ti vo. Oxa lá pos sa esta obra ser re a li za da e
con clu í da o mais de pres sa pos sí vel.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Se na dor Edi son Lo bão, agra de ço o seu apar te
e re gis tro que V. Exª fez mu i to bem quan do afir mou
que a de ci são para vi a bi li zar uma obra des ta mag ni tu-
de tem de par tir de mais de um Po der. Tra ta-se de
uma obra gran di o sa não ape nas pe los seus as pec tos
fi nan ce i ros, mas pe los de ba tes que pro vo ca por seus
as pec tos am bi en ta is. Ela pos sui um por te e uma im -
por tân cia tão gran des que pre ci sa re u nir o apo io do
Po der Exe cu ti vo, que de ter mi na rá a sua exe cu ção e o 
seu cus te io, e o su por te do Po der Le gis la ti vo, que se
co lo ca rá à fren te para apo iá-la de vi da men te.

Agra de ço a V. Exª e acres cen to que, de fato, me
pro nun cio com cer ta au to ri da de, por que acom pa nhei
de per to, por exem plo, a de di ca ção e o em pe nho do
ex-Mi nis tro Alu i zio Alves, que es te ve mu i to pró xi mo
da exe cu ção do pro je to no go ver no do ex-Pre si den te
Ita mar Fran co. Vi tam bém o ou tro mi nis tro po ti guar,
Fer nan do Be zer ra, hoje Se na dor da Re pú bli ca, que
se co lo cou à fren te da re a li za ção des te pro je to.

Sr. Pre si den te, às ve zes cre io que es tou so-
nhan do. Ago ra nós te mos um qua dro que nos per mi te
ver con cre ta men te e não po de mos per der essa opor -
tu ni da de; não po de mos, de ma ne i ra ne nhu ma, des-
pre zá-la. Te mos que bus car a re a li za ção des ta obra
com to das as im pli ca ções, pro cu ran do aten der aos
Esta dos do a do res, para que eles não se sin tam pre ju-
di ca dos, e pro cu ran do re a li zar as sim o so nho de tan -
tos nor des ti nos.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT-SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su-
plicy, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, Srªs e 
Srs.Se na do res, na úl ti ma sex ta-fe i ra, a Pre fe i ta Mar ta
Su plicy, com a pre sen ça do Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va; do Mi nis tro da Edu ca ção, Cris to vam Bu -
ar que; dos se cre tá ri os mu ni ci pa is Ma ria Apa re ci da
Cruz, da Edu ca ção; Ná dia Cam peão, dos Espor tes e
Cel so Fra tes chi, da Cul tu ra, ina u gu rou o Cen tro Edu -
ca ci o nal Uni fi ca do (CEU) Jam be i ro, que cons ti tui
com ple xo edu ca ci o nal es por ti vo e cul tu ral da ma i or
re le vân cia, si tu a do jus ta men te num dos lu ga res de
ma i or ca rên cia do dis tan te ba ir ro de Gu a i a na ses.

Foi um ato de ex tra or di ná rio sig ni fi ca do, por que
esse Cen tro Edu ca ci o nal Uni fi ca do é um dos 21 que
se rão ina u gu ra dos até o fi nal des te ano, de um to tal
de 48 que a Pre fe i ta Mar ta Su plicy pre ten de co lo car
em fun ci o na men to até o fi nal do pró xi mo ano.

Tra ta-se de um com ple xo edu ca ci o nal, cul tu ral,
es por ti vo e de la zer, com pos to de inú me ras sa las de
aula para o en si no fun da men tal e o en si no mé dio,
tam bém com a exis tên cia de cre che para 300 cri an-
ças, com duas pis ci nas semi-olím pi cas, cam po de fu -
te bol, qua dras de bola-ao-ces to e ou tras qua dras es -
por ti vas, um lu gar para se brin car de ska te e um gi ná-
sio que, ao mes mo tem po, é um te a tro e um au di tó rio
para ci ne ma.

Na ci da de de São Pa u lo, em inú me ros ba ir ros,
há ci ne mas e te a tros que fa zem com que a ci da de
seja um dos mais im por tan tes pó los cul tu ra is de toda
a Amé ri ca La ti na. Entre tan to, des ta vez, exa ta men te
nas áre as mais lon gín quas do cen tro e dos lu ga res
onde há as ati vi da des cul tu ra is de es co las, ci ne mas e
mu se us, es tão se ina u gu ran do es ses ver da de i ros
com ple xos. Eles fa zem lem brar as pro po si ções dos
gran des edu ca do res bra si le i ros, como Aní sio Te i xe i-
ra, Pa u lo Fre i re e nos so ex-co le ga, Se na dor Darcy Ri -
be i ro, e aque las ini ci a ti vas que pri me i ra men te fo ram
ob je to de aten ção do ex-Go ver na dor do Rio de Ja ne i-
ro, Le o nel Bri zo la, que le va ram o ex-Pre si den te Fer -
nan do Col lor de Mel lo a se en tu si as mar pe los pro je-
tos CIEPs, de po is de no mi na dos CIACs. Entre tan to,
aque les pro je tos aca ba ram não ten do a con ti nu i da de
que se ima gi na va, por que os go ver na do res que se-
gui ram a ad mi nis tra ção de Le o nel Bri zo la não acre di-
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ta ram no pro je to no Rio de Ja ne i ro e tam bém por que
as ad mi nis tra ções que se gui ram a de Fer nan do Col -
lor de Mel lo ava li a ram que ou tras de ve ri am ser as pri -
o ri da des.

O Cen tro Edu ca ci o nal Uni fi ca do é bas tan te di fe-
ren te tan to dos CIEPs quan to dos CIACs, por que se
tra ta de uma obra de mu i to ma i or en ver ga du ra, algo
que faz lem brar o que exis te nos me lho res ba ir ros da
pró pria ca pi tal pa u lis ta, ou seja, em lo ca is como o Co -
lé gio São Luiz, o Co lé gio San to Amé ri co, o Co lé gio
Rio Bran co, o an ti go Co lé gio Sion, o an ti go Co lé gio
Des Oi se a ux, o Co lé gio Por to Se gu ro, a Esco la Bri tâ-
ni ca, co lé gi os para a co mu ni da de nor te-ame ri ca na ou 
para a co mu ni da de ale mã, e as sim por di an te. Nós
ob ser va mos que ali os es tu dan tes têm to das as con -
di ções não ape nas para o me lhor apren di za do, mas
tam bém para ati vi da des cul tu ra is e es por ti vas. E essa 
não era uma ca rac te rís ti ca das me lho res es co las pú -
bli cas mu ni ci pa is ou es ta du a is, mes mo na ci da de de
São Pa u lo.

Na ad mi nis tra ção do go ver na dor Pa u lo Ma luf e
do pre fe i to Cel so Pit ta, di an te da ne ces si da de de se
su prir va gas, hou ve a cons tru ção emer gen ci al de inú -
me ras “es co las de lata”, que a po pu la ção co me çou a
de no mi nar de “la ti nhas”. Eram sim ples men te sa las de 
aula su pe ra per ta das, aon de os es tu dan tes iam para
ten tar apren der, mas num am bi en te bas tan te ina de-
qua do, ten do em vis ta a tem pe ra tu ra, ape sar de es tar
em lo cal agra dá vel.

Esses Cen tros Edu ca ci o na is Uni fi ca dos, que
pas sa ram a ser co nhe ci dos por CEUs, te rão ati vi da-
des que de i xam a po pu la ção, so bre tu do aque la mais
ca ren te como a do ba ir ro de Gu a i na ses, ver da de i ra-
men te en tu si as ma da. Mais de cin co mil pes so as es ta-
vam pre sen tes à ina u gu ra ção não ape nas para ver o
Pre si den te Lula e a Pre fe i ta Mar ta, mas tam bém para
sa u dar e apla u dir a ini ci a ti va.

Algu mas pes so as da área edu ca ci o nal mos tra-
ram sua pre o cu pa ção, in da gan do: “Será que, com
isso, não ha ve rá fal ta de va gas aqui e aco lá? Será
que se dará a de vi da aten ção à for ma ção e à boa re -
mu ne ra ção dos pro fes so res com esse dis pên dio des -
ti na do à cons tru ção dos CEUs?”

Em ver da de, es ses cen tros re pre sen ta rão um
cus to bas tan te sig ni fi ca ti vo, pois o pre ço da cons tru-
ção foi es ti ma do em R$15 mi lhões. Con ver sei com os
en ge nhe i ros res pon sá ve is os qua is me in for ma ram
que o Cen tro Edu ca ci o nal Uni fi ca do Jam be i ro, o ma i-
or dos CEUs, está numa área de 50 mil me tros qua -
dra dos. To das as edi fi ca ções e qua dras que cons ti tu-
em esse com ple xo fo ram cons tru í das em oito me ses
e es tão mu i to bem cu i da das. Sal ta aos olhos sua be -

le za e qua li da de, que en tu si as mam não ape nas os
pais, mas tam bém as cri an ças, que de se jam es tu dar
ali.

As di re tri zes re la ti vas aos cen tros edu ca ci o na is
uni fi ca dos são no sen ti do de que po de rão uti li zar-se
das pis ci nas pri me i ra men te as pes so as ido sas e as
que te rão au las de na ta ção para pro pó si tos os mais
ade qua dos, qua is se jam re cu pe ra ção fí si ca e gi nás ti-
ca. Por tan to, se rão es ta be le ci dos cri té ri os.

Ain da que haja va gas para 2.400 pes so as, é im -
por tan te que a fi lo so fia des ses cen tros edu ca ci o na is
uni fi ca dos seja de tal or dem que os trans for me em
ver da de i ros cen tros cul tu ra is, es por ti vos e de la zer e
que per ma ne çam aber tos du ran te sete dias da se ma-
na, de for ma que a po pu la ção do ba ir ro, mes mo quem 
não te nha fi lhos ali ma tri cu la dos, pos sa ti rar pro ve i to
des ses cen tros cul tu ra is, onde ha ve rá ses sões de ci -
ne ma e de te a tro e ati vi da des as mais di ver sas, in clu-
si ve con fe rên ci as e cur sos. Eu pró prio trans mi ti a to -
dos os di re to res dos cen tros edu ca ci o na is uni fi ca dos
que te rei o ma i or pra zer de, por exem plo, fa zer pa les-
tras, apro ve i tan do aque les lu ga res es pe ci a is. Mu i tas
pes so as, como os pro fes so res das uni ver si da des, po -
de rão se co lo car à dis po si ção. Tra ta-se, por tan to, de
ini ci a ti va al ta men te me ri tó ria, dig na dos cum pri men-
tos do Se na do Fe de ral. O Se na dor Alo i zio Mer ca dan-
te e eu es ti ve mos lá, bem como mu i tos Par la men ta res
não ape nas do PT, mas dos mais di ver sos Par ti dos.
Foi mu i to im por tan te que es ti ves se lá tam bém o Pre -
si den te Lula, res sal tan do o sig ni fi ca do des se in ves ti-
men to edu ca ci o nal, cul tu ral, es por ti vo, mu si cal, para
a po pu la ção mais ca ren te, in ver ten do a or dem do que 
mu i tas ve zes acon te ceu em nos so País, quan do es -
sas ações eram re ser va das aos ba ir ros onde mo ra-
vam as pes so as de mais alto po der aqui si ti vo.

Sr. Pre si den te Eu rí pe des Ca mar go, que ro ape -
nas, na mi nha con clu são, re gis trar o que acon te ceu
na úl ti ma se ma na na Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to so bre o Ba nes ta do: pro va vel men te por equí -
vo co, o Pre si den te, Ante ro Paes de Bar ros, de ter mi-
nou que da re u nião re ser va da só par ti ci pas sem os
Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is que fos sem mem -
bros ti tu la res e su plen tes da CPI. 

Ora, o en tão Pre si den te da Mesa, Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, es cla re ceu que isso não po -
de ria ter ocor ri do. O Re gi men to Co mum do Con gres-
so Na ci o nal, Se na do e Câ ma ra, pre vê que todo Se na-
dor e De pu ta do, mes mo não sen do mem bro da CPI,
pode par ti ci par de toda e qual quer re u nião da CPI in -
clu si ve das re ser va das.

Assim, eu gos ta ria de re gis trar que foi um equí -
vo co a de ter mi na ção, da qual fui in for ma do quan do ali 
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quis en trar. Não in sis ti, mas es pe ro que o equí vo co
co me ti do seja cor ri gi do. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Shles sa ren ko.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
A SRA. SERYS SHLESSARENKO (Blo co/PT –

MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – 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, aca bo de che gar do meu Esta do, Mato Gros so, e
mais uma vez te nho de fa lar so bre as es tra das, até
por que está es tam pa do na im pren sa que ama nhã
acon te ce rá em Mato Gros so um “ca mi nho na ço”, por
con ta das con di ções das es tra das.

Está con fir ma do para essa ter ça-fe i ra mais um
“ca mi nho na ço” pela BR-163, o qual sa i rá da re gião
nor te de Mato Gros so rumo ao Por to de San ta rém, no 
Pará. O ato, que já foi re a li za do no ano pas sa do com
um com bo io de apro xi ma da men te 300 ca mi nhões e
ca mi nho ne tes, será re pe ti do nes te ano, vi san do sen -
si bi li zar as au to ri da des para a vi a bi li za ção do as fal ta-
men to da BR-163 em ter ri tó rio pa ra en se, apro xi ma-
da men te 800 qui lô me tros. A BR-163 no Esta do de
Mato Gros so já está pa vi men ta da. É ver da de que ela
está bas tan te es tra ga da e pre ci sa de res ta u ra ção,
mas já está pa vi men ta da.

Como Se na do ra de Mato Gros so, en vi do to dos
os es for ços no sen ti do da se qüên cia des sa pa vi men-
ta ção, para que a pa vi men ta ção da BR-163 te nha se -
qüên cia no Pará, por que o es co a men to da pro du ção
de Mato Gros so, como sem pre digo, por Pa ra na guá
ou pelo Por to de San tos é mu i to mais di fí cil.

Eu e os de ma is Se na do res de Mato Gros so pre -
ci sa mos que re al men te a BR-163 seja pa vi men ta da,
pois en cur ta rá pra ti ca men te em mil qui lô me tros o es -
co a men to da pro du ção de Mato Gros so, sa in do por
San ta rém, no Pará. Daí es tar mos nes sa luta para que
o as fal to da BR-163 seja fe i to com ra pi dez.

A exem plo do ano pas sa do, o ca mi nho na ço sa i-
rá do Mu ni cí pio de Nova Mu tum, em Mato Gros so,
pas san do por Lu cas do Rio Ver de, tam bém Mu ni cí pio
de Mato Gros so, se guin do por Sor ri so e Si nop, sem -
pre ten do um nú me ro sig ni fi ca ti vo de ca mi nhões e
am pli a do em cada Mu ni cí pio. Foi apu ra do tam bém
que o com bo io se gui rá para Novo Pro gres so, no Pará,
onde será fe i to um ato pú bli co em bus ca do apo io dos
pa ra en ses para re for çar a luta pela con clu são do as -
fal ta men to da ro do via. O ca mi nho na ço pros se gue até
San ta rém, onde as car re tas e ca mi nhões car re ga dos
de soja vão des car re gar.

No sá ba do, em Lu cas do Rio Ver de, foi as si na do
o pro to co lo de in ten ções com tra des da soja, pólo in -
dus tri al de Ma na us, Pe tro bras e gran des em pre i te i ras
para as fal ta rem 756 qui lô me tros des sa ro do via, a
par tir da di vi sa com Mato Gros so, até Ru ró po lis. O
tre cho de lá até o Por to de San ta rém de ve rá ser fe i to
pelo go ver no pa ra en se. Com esse tre cho as fal ta do, o
cus to do fre te para o trans por te da pro du ção agrí co la,
por exem plo, será US$20 mais ba ra to, por to ne la da,
se com pa ra do com o es co a men to que é fe i to hoje via
por tos de Pa ra na guá e San tos, com tra je to apro xi ma-
do de dois mil qui lô me tros. No nor tão de Mato Gros so
até o Por to de San ta rém, a dis tân cia se ria su pe ri or a
mil qui lô me tros. Hoje, no tre cho pa ra en se não há um
pal mo de as fal to na BR-163 até San ta rém.

O es ta do das es tra das em Mato Gros so é a prin -
ci pal fon te de pre o cu pa ção. Se gun do pes qui sa do
Da ta Diá rio, a prin ci pal pre o cu pa ção da po pu la ção
mato-gros sen se é com as es tra das. A con sul ta pú bli-
ca foi re a li za da en tre os dias 21 e 24 de ju lho, há 10
dias, abran gen do to das as re giões do Esta do de Mato 
Gros so, ten do sido ou vi das 2.048 pes so as. Entre os
prin ci pa is pro ble mas de Mato Gros so, os en tre vis ta-
dos apon ta ram, em se gun do lu gar, a ques tão da sa ú-
de, com um ín di ce de 30%. A pa vi men ta ção das es -
tra das apa re ce em pri me i ro lu gar, com 38% das in di-
ca ções. Se gu ran ça, de sem pre go e edu ca ção ocu-
pam, res pec ti va men te, as po si ções se guin tes. Trin ta
e oito por cen to dos mato-gros sen ses, se gun do pes -
qui sa re cém-fe cha da, es tão pre o cu pa dos com a
ques tão das es tra das. As es tra das de Mato Gros so
es tão qua se in trans po ní ve is, tan to a BR-070 quan to
as BR-163 e a BR-364. É um pro ble ma mu i to gra ve.

Esta se ma na foi ini ci a da uma ope ra ção emer-
gen ci al de tapa-bu ra cos na BR-070, num tre cho de
130 dos 280 qui lô me tros que se pa ram Pri ma ve ra do
Les te e Bar ra do Gar ças, numa obra que irá con su mir
re cur sos sig ni fi ca ti vos, por que o tre cho está to tal-
men te des tru í do.

Pre ci so fa lar sem pre so bre a ques tão das es tra-
das de Mato Gros so ao Ple ná rio do Se na do. Te nho
cer te za de que to dos os Se na do res so frem esse tipo
de pres são dos seus Esta dos, ten do em vis ta a pre ca-
ri e da de em que se en con tram as es tra das bra si le i ras.
E em Mato Gros so, por mais que se faça di a ri a men te
um tra ba lho para so lu ci o nar essa ques tão da re cu pe-
ra ção das es tra das, ain da fal ta mu i to.

Te mos in for ma ções de que sai, nes ta se ma na, a 
or dem de ser vi ço tan to para o iní cio do as fal ta men to
na sa í da do Mu ni cí pio de Di a man ti no quan to para a
con clu são do as fal ta men to de Co mo do ro e Sa pe zal.
É um pro ble ma gra ve, sé rio que es ta mos en fren tan do
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com a BR-364 em Mato Gros so. Fe liz men te, as or-
dens de ser vi ço es tão sen do da das e as obras de ve-
rão ser ini ci a das de ime di a to.

A BR-070, no tre cho pró xi mo a Pri ma ve ra do
Les te, ain da apre sen ta mu i tos pro ble mas. Na Ser ra
da Pe tro vi na, ocor re um aci den te após ou tro, e o es -
co a men to da pro du ção tor na-se pra ti ca men te im pos-
sí vel quan do é pre ci so pas sar por lá, nas pro xi mi da-
des do nos so gran de Mu ni cí pio de Ron do nó po lis.
Infe liz men te, o pro ble ma das es tra das ain da está sem 
so lu ção.

A Cide (Con tri bu i ção so bre Inter ven ção no Do -
mí nio Eco nô mi co) está com di nhe i ro ar re ca da do. O
nos so Mi nis tro da Fa zen da pre ci sa, jun ta men te com o 
Pre si den te da Re pú bli ca, to mar uma de ci são rá pi da e 
ime di a ta. Em Mato Gros so, as chu vas se ini ci am no
má xi mo em dois me ses. Não é mais pos sí vel es pe rar.
De po is que as chu vas se ini ci a rem, na si tu a ção em
que as es tra das es tão, te re mos es ta do de ca la mi da-
de, não será mais emer gen ci al. As es tra das es ta rão
in trans po ní ve is com o re i ní cio das chu vas.

Por tan to, pre ci sa mos de re cur sos já para a res -
ta u ra ção e con ser va de tre chos das es tra das fe de ra is
em Mato Gros so. Na se ma na que pas sou, fi ze mos um 
pro nun ci a men to des ta tri bu na, quan do fi cou mu i to
cla ro so bre um es tu do que nos foi en tre gue por uma
as so ci a ção de en ge nha ria, da área de cons tru ção –
não me re cor do o nome exa to. Se gun do esse es tu do,
Srs. Se na do res, quem mais vi a bi li za pro gra ma de ge -
ra ção de em pre gos é a con ser va e a res ta u ra ção de
es tra das, em es pe ci al da mão-de-obra não qua li fi ca-
da, que tem que ser a mão-de-obra que mais nos pre -
o cu pe, que hoje está de sem pre ga da. Não adi an ta fa -
lar mos em dis cur sos que es ta mos pre o cu pa dos com
a si tu a ção do País se não ti ver mos ati tu des con cre tas
com re la ção à po lí ti ca de ge ra ção de em pre go, em
es pe ci al, da mão-de-obra me nos qua li fi ca da – não
só, mas em es pe ci al – e a res ta u ra ção e a con ser va
de es tra das. A cons tru ção tam bém, mas não es ta mos
nem pe din do cons tru ção e pa vi men ta ção já para as
es tra das fe de ra is. Esta mos pe din do con ser va ção e
res ta u ra ção para este ano. A cons tru ção es ta mos
ten do a pa ciên cia ne ces sá ria de de i xar para o pró xi-
mo ano, até por que o Con gres so Na ci o nal já apro vou
na LDO 30% do des ti no da Cide para con ser va, res ta-
u ra ção e cons tru ção das es tra das fe de ra is no pró xi-
mo ano. Mas pre ci sa mos já de con ser va e, em es pe ci-
al, de res ta u ra ção.

Che guei há pou cos ins tan tes, não sei se o Se -
na dor Pa u lo Octá vio já usou da tri bu na hoje, mas,
mes mo que S. Exª te nha usa do, nes ses pou cos mi nu-
tos que te mos, fa la rei do tu ris mo. Faço men ção ao

nome do Se na dor Pa u lo Octá vio por que S. Exª pre si-
de a Sub co mis são de Turis mo do Se na do. Le rei dois
pa rá gra fos e de po is fa rei uma bre ve ma ni fes ta ção so -
bre a im por tân cia do tu ris mo. O ar ti go “Tu ris mo é Uma 
Ati tu de” é de au to ria do Se na dor Pa u lo Octá vio. Não
sei se S. Exª já pe diu o re gis tro, na in te gra, des se ar ti-
go nos Ana is do Se na do, mas eu o peço.

Ele diz: 

O tu ris mo, como seg men to eco nô mi co
que mais gera em pre gos e mais vai se de-
sen vol ver no mun do, con for me da dos da
Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo, exi ge dos
bra si le i ros cons ci en tes do as sun to um ver-
da de i ro mu ti rão no sen ti do de cri ar uma
men ta li da de vol ta da para o se tor em to dos
os 52 seg men tos eco nô mi cos e pro fis si o na-
is nele en vol vi dos, des de o mo to ris ta de
táxi, o gar çom, os se to res de trans por tes
[aqui tam bém as es tra das] ali men ta ção, la-
zer e en tre te ni men to até as au to ri da des mu -
ni ci pa is, es ta du a is e fe de ra is.

É in crí vel, mas a ma i o ria das Assem-
bléi as Le gis la ti vas do Bra sil, a co me çar pela 
do Dis tri to Fe de ral, que de via dar o exem plo
[ e digo tam bém que pela nos sa Assem bléia
Le gis la ti va de Mato Gros so ], de vem dar o
exem plo da cri a ção de co mis sões de tu ris-
mo. Por isso,[ diz o Se na dor Pa u lo Octá vio]
na Sub co mis são de Tu ris mo do Se na do Fe -
de ral, vin cu la da à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, um gru po de Se na do res está
re a li zan do um tra ba lho de con ven ci men to
da so ci e da de bra si le i ra para que con si de re
o tu ris mo um dos mais im por tan tes ala van-
ca do res da nos sa eco no mia.

É lon go o ca mi nho per cor ri do. Pre ci sa mos agir
em vá ri as fren tes, des de o tre i na men to de re cur sos
hu ma nos, área onde nos en con tra mos mu i to atra sa-
dos, pas san do por in fra-es tru tu ra de trans por tes, de
es tra das, de rede ho te le i ra, res ta u ran tes, etc.

Eu não le rei todo o ar ti go do Se na dor, mas re for-
ço a gran de pre o cu pa ção do nos so Go ver no com a
ge ra ção de em pre gos. Eu aqui já ci tei dois se to res
que re al men te são con si de ra dos os que vi a bi li zam o
ma i or po ten ci al de ge ra ção de em pre gos, dos qua is
um é a ques tão das es tra das.

S. Exª cita, tam bém no seu ar ti go, a ne ces si da-
de de in fra-es tru tu ra. Qu an do se fala em in fra-es tru tu-
ra, fala-se em es tra das, por que tu ris mo en vol ve trans -
por te e, por con se guin te, es tra das tam bém.
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S. Exª cita o se tor de tu ris mo como um dos gran -
des po ten ci a is de ge ra ção de em pre go. Va mos bus -
car de sen vol ver o tu ris mo e con ser tar as nos sas es -
tra das. Não é di fí cil.

É pre ci so pa rar com essa ne u ro se do su pe rá vit
pri má rio. Infe liz men te nós es ta mos ba ten do re cor de
indo além da qui lo que o pró prio FMI está exi gin do,
por que a exi gên cia do FMI no úl ti mo acor do foi de que 
4,25% do PIB fos sem des ti na dos para o su pe rá vit pri -
má rio; nós su pe ra mos, che ga mos a 5,41% do PIB
des ti na dos ao su pe rá vit. Su pe ra mos a exi gên cia do
FMI.

Nós pre ci sa mos re al men te su pe rar as exi gên-
ci as do povo bra si le i ro, que, de for ma so fre do ra, está 
re al men te agüen tan do com ga lhar dia o de sem pre go
e, se es ta mos su pe ran do as exi gên ci as do FMI, va -
mos mi ni mi zar os cer ca de 4 bi lhões a mais que in se-
ri mos no su pe rá vit. Va mos as se gu rar isso, ten do em
vis ta ge rar em pre go, de sen vol ver o tu ris mo, con ser-
tar nos sas es tra das e im ple men tar pro gra mas de ha -
bi ta ção po pu lar, que tam bém vi a bi li zam a ge ra ção
de em pre go.

Pre ci sa mos ter cons ciên cia de que nos foi dito,
com to das as le tras, pelo me nos na re u nião do nos so
Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, com a Ban ca da
de apo io ao Go ver no no Se na do, que a ques tão do
equi lí brio fi nan ce i ro do País está sob con tro le. S. Exª
nos for ne ceu da dos so bre con tro le da in fla ção, a re -
du ção len ta e gra du al dos ju ros, sem a in ver são da in -
fla ção, os qua is são re al men te bas tan te ani ma do res
e, se o são, o que pre ci sa acon te cer ago ra é re al men-
te a im ple men ta ção de pro gra mas de po lí ti cas pú bli-
cas, pro gra mas so ci a is que ge rem fun da men tal men te
em pre go para que a po pu la ção, em es pe ci al a mais
ca ren te, a mais ne ces si ta da de em pre go em nos so
País, de fato, ve nha a en trar no mer ca do de tra ba lho,
a fim de que pos sa mos su pe rar os pro ble mas, aten -
den do às ex pec ta ti vas do povo bra si le i ro em re la ção
ao nos so Go ver no Lula.

Con ce do um apar te ao emi nen te Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko, em pri me i ro lu gar, cum pri-
men to a con tí nua pre o cu pa ção de V. Exª para com as
es tra das bra si le i ras, par ti cu lar men te do seu Esta do,
Mato Gros so. Aqui to dos te mos ob ser va do como V.
Exª tem dado es pe ci al aten ção a esta ca u sa, ex ter-
nan do a pre o cu pa ção de es tar vi a jan do pe las es tra-
das de Mato Gros so e, as sim, apon tan do, da ma ne i ra
mais cons tru ti va, para o Mi nis tro dos Trans por tes,
para o Pre si den te Lula o que pre ci sa ser re a li za do
como pri o ri da de, in clu si ve para es co a men to da pro-

du ção. E, ob vi a men te, isso é ex tre ma men te re le van te
para o ou tro tema que traz, o da ge ra ção de em pre go.
V. Exª res sal ta a im por tân cia de o Go ver no apri mo rar
os me ca nis mos para pro mo ver a ge ra ção de em pre-
go e ren da na so ci e da de bra si le i ra. Nas úl ti mas se-
ma nas, acom pa nha mos as no tí ci as de como o Pre si-
den te Lula está para anun ci ar nos pró xi mos dias pro -
ces so de co or de na ção, uni fi ca ção e ra ci o na li za ção
dos pro gra mas de trans fe rên cia de ren da. Eles são,
por exem plo, o Pro gra ma de Ren da Mí ni ma as so ci a-
do à edu ca ção, ao Bol sa-Esco la ou à sa ú de, ao Pro -
gra ma Bol sa-ali men ta ção, ao Pri me i ro Empre go, ao
Agen te Jo vem, ao pro gra ma de er ra di ca ção do tra ba-
lho in fan til, ao au xí lio-gás e ou tros. Na ver da de, po de-
ría mos ci tar como pro gra mas de trans fe rên cia de ren -
da: o se gu ro-de sem pre go, o abo no sa la ri al aos re gu-
lar men te ins cri tos no Pis/Pa sep. E gos ta ria de trans -
mi tir a V. Exª o sig ni fi ca do e a im por tân cia da de ci são
de uni fi car e ra ci o na li zar es ses pro gra mas. E es pe ro
que pos sam o Pre si den te, o Mi nis tro José Dir ceu, o
Mi nis tro do Tra ba lho, o Mi nis tro da Pre vi dên cia e to -
dos da Câ ma ra So ci al...

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -

clu i rei, Sr. Pre si den te, di zen do que es pe ro que pos-
sam as au to ri da des que ci tei es ta rem aten tas, por que
o de se nho des se be ne fí cio pre ci sa le var em con si de-
ra ção os se guin tes as pec tos: a com pe ti ti vi da de da
eco no mia bra si le i ra, as de no mi na das ar ma di lhas do
de sem pre go e da po bre za e, ao mes mo tem po, a ga -
ran tia às pes so as do di re i to ina li e ná vel de par ti ci par
da ri que za da Na ção. Um pro gra ma bem fe i to de
trans fe rên cia de ren da po de rá ser uma mola pro pul-
so ra mu i to sig ni fi ca ti va, para que o Bra sil se de sen vol-
va com ma i or jus ti ça e mu i to mais pro xi mi da de da
con di ção de ple no em pre go, que é um dos ob je ti vos
prin ci pa is do Pre si den te Lula. Meus cum pri men tos a
V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da, no bre Se na dor Edu ar do Su-
plicy. Infe liz men te, o nos so tem po já se es go tou.

Tra go es ses pro ble mas para se rem dis cu ti dos
na tri bu na do Se na do a fim de que haja a par ti ci pa ção
de to dos nós, Se na do res, e da po pu la ção bra si le i ra.

O com pro mis so do nos so Go ver no, do Go ver no
Lula, Pre si den te da Re pú bli ca é com to dos os bra si le-
i ros. Por isso, pre ci sa mos atu ar com fir me za e de ter-
mi na ção, fun da men tal men te na po lí ti ca de ge ra ção
de em pre go, por que essa é a que se faz ne ces sá ria
nes te mo men to para a gran de ma i o ria que está ex clu-
í da do pro je to de de sen vol vi men to em nos so País.
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Vol ta re mos ao as sun to.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SENADORA SERYS SLHESSARENKO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Tu ris mo, uma ati tu de
Pa u lo Octá vi o    Se na dor (PFL-DF) 

O tu ris mo, como seg men to eco nô mi co
que mais gera em pre gos e mais vai se de-
sen vol ver no mun do, con for me da dos da
Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo, exi ge dos
bra si le i ros cons ci en tes do as sun to um ver da-
de i ro mu ti rão no sen ti do de cri ar uma men ta-
li da de vol ta da para o se tor em to dos os 52
seg men tos eco nô mi cos e pro fis si o na is nele
en vol vi dos, des de o mo to ris ta de táxi, o gar -
çom, os se to res de trans por tes, ali men ta ção,
la zer e en tre te ni men to até as au to ri da des
mu ni ci pa is, es ta du a is e fe de ra is.

É in crí vel, mas a ma i o ria das Assem-
bléi as Le gis la ti vas do Bra sil, a co me çar pela 
do Dis tri to Fe de ral, que de via dar o exem plo,
não dis põe de uma Co mis são de Tu ris mo.
Por isso, na Sub co mis são de Tu ris mo do
Se na do Fe de ral, vin cu la da à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, um gru po de se na-
do res está re a li zan do um tra ba lho de con-
ven ci men to da so ci e da de bra si le i ra para
que con si de re o tu ris mo um dos mais im por-
tan tes ala van ca do res da nos sa eco no mia.

É lon go o ca mi nho a ser per cor ri do.
Pre ci sa mos agir em vá ri as fren tes, des de o
tre i na men to de re cur sos hu ma nos, área
onde nos en con tra mos mu i to atra sa dos,
pas san do por in fra-es tru tu ra de trans por tes,
de es tra das, rede ho te le i ra, res ta u ran tes
etc.

Pro mo ve mos vi de o con fe rên ci as in ter li-
gan do to das as Assem bléi as Le gis la ti vas
dos es ta dos e pre ten de mos al can çar as Câ -
ma ras Mu ni ci pa is, prin ci pal men te dos mu ni-
cí pi os con si de ra dos po ten ci al men te tu rís ti-
cos – e são lis ta dos mais de mil nes sa ca te-
go ria. Pois de se ja mos que os le gis la ti vos
em to dos os ní ve is re for mu lem os or ça men-
tos, des ti nan do mais ver bas para in fra-es tru-
tu ra e di vul ga ção.

A Ba hia já nos deu exem plo. É o es ta-
do que mais in ves tiu e in ves te no tu ris mo,
numa po lí ti ca que teve con ti nu i da de ad mi-
nis tra ti va em vá ri os go ver nos – fato raro no
Bra sil – , e o mé ri to por esta von ta de, esta
de ci são po lí ti ca, se deve ao se na dor Antô-
nio Car los Ma ga lhães, que pri o ri zou o se tor
em sua ges tão como go ver na dor, o que foi
con ti nu a do pe los seus su ces so res. Não sem 
ra zão, a Ba hia tem co lhi do os fru tos nes sa
área, sen do re fe rên cia na ci o nal em ter mos
de in ves ti men tos e par ce ri as en tre o es ta do
e a ini ci a ti va pri va da.

Há pou cos dias, um gru po de se na do-
res mem bros da Sub co mis são de Tu ris mo
do Se na do vi si tou a Estân cia Eco ló gi ca
SESC Pan ta nal. Fo mos a con vi te da Con fe-
de ra ção Na ci o nal do Co mér cio, en ti da de
que con gre ga o se tor de co mér cio, ser vi ços
e tu ris mo em pre sa ri al no Bra sil e ge ren cia
as en ti da des Sesc e Se nac, e que fir mou
uma par ce ria com as co mis sões de tu ris mo
do Se na do e da Câ ma ra para o de sen vol vi-
men to do tu ris mo na ci o nal.

Ali, o Ho tel Sesc Por to Cer ca do, en tre
os mu ni cí pi os de Po co né e Ba rão de Mel ga-
ço, está si tu a do numa das re giões mais pri -
vi le gi a das pe las be le zas na tu ra is do Pan ta-
nal Nor te. Foi con ce bi do com to dos os cu i-
da dos am bi en ta is e ocu pa uma área de
apro xi ma da men te ll0 mil hec ta res, ma i or
que al guns pa í ses do mun do, sen do uma
área le gal men te con si de ra da Re ser va Par ti-
cu lar do Pa tri mô nio Na tu ral (RPPN). 

O mun do está ávi do por eco tu ris mo,
de co nhe cer na tu re zas pre ser va das, como a 
do Pan ta nal, e o Bra sil é um dos pou cos pa -
í ses do mun do que tem mu i to, qua se tudo, a 
ofe re cer nes sa área. Pre ten de mos re u nir os
go ver na do res e se cre tá ri os de tu ris mo dos
es ta dos em tor no da cons ci en ti za ção da ne -
ces si da de de au men tar mos os in ves ti men-
tos em tu ris mo pe los es ta dos e no Orça-
men to da União. Os par la men ta res li ga dos
ao tu ris mo vão pe dir um en con tro com o
pre si den te Lula para le var a nos sa pre o cu-
pa ção com a ne ces si da de de alo ca ção de
mais re cur sos para o tu ris mo.

E va mos re ver toda a le gis la ção em
tra mi ta ção nas duas ca sas do Con gres so
Na ci o nal so bre tu ris mo para es ta be le cer-
mos pri o ri da des e pro cu rar mos agi li zar as
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mais ur gen tes, como as mu dan ças na le gis-
la ção tra ba lhis ta, que atra pa lha a con tra ta-
ção de tra ba lho tem po rá rio para o tu ris mo.

Qu e re mos, pois, cum pri men tar o pre si-
den te da CNC (Con fe de ra ção Na ci o nal do
Co mér cio), Antô nio de Oli ve i ra San tos, pela
lu ci dez em pri o ri zar o tu ris mo no âm bi to de
atu a ção da que la en ti da de que, atra vés do
Sesc, pra ti can do o tu ris mo so ci al, e o Se-
nac, tre i nan do e qua li fi can do mão-de-obra
es pe ci a li za da para o tu ris mo, dá sua con tri-
bu i ção para o de sen vol vi men to do tu ris mo
na ci o nal.

Esta mos, pois, fa zen do o nos so de ver
de casa e pro cu ran do dar a nos sa con tri bu i-
ção para o de sen vol vi men to do tu ris mo na ci o-
nal. Nele acre di ta mos e por ele tra ba lha mos.

Du ran te o dis cur so da Sra. Serys
Slhes sa ren ko, o Sr. Eu rí pe des Ca mar go, de -
i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João Alber to
Ca pi be ri be, pelo pra zo do cin co de mi nu tos, nos ter -
mos do art. 14, VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
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, ocu po a
tri bu na do Se na do para fa zer um re la to do im por tan te
se mi ná rio que re a li za mos, nes te fi nal de se ma na, na
Ca pi tal do Acre, Rio Bran co, ter ra de Chi co Men des –
már tir da pre ser va ção da Ama zô nia.

O Se mi ná rio re u niu o Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia e o Go ver na dor do Acre. Lá es ta vam os
três Se na do res do Acre: o Se na dor Sibá Ma cha do, o
Se na dor Tião Vi a na e o Se na dor Ge ral do Mes qui ta.
Tam bém com pa re ce ram os re i to res das qua tro me no-
res Uni ver si da des do País. O Re i tor Jo nas Pe re i ra de
Sou za Fi lho, da Uni ver si da de do Acre, foi o nos so an -
fi trião e quem or ga ni zou o se mi ná rio de no mi na do
“Ciên cia e Tec no lo gia para um De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel”.

De fen do aqui, com in sis tên cia, a tese de que há
uma aten ção vol ta da para a Re gião Ama zô ni ca, de
que a co bi ça in ter na ci o nal exis te, mas de que, pior
que a co bi ça in ter na ci o nal, é a ne gli gên cia his tó ri ca
com que aque la re gião tem sido tra ta da até mu i to re -
cen te men te.

Esse Se mi ná rio, que re u niu o Pre si den te do
CNPq, Dr. Erney Ca mar go, o Di re tor de Ava li a ção da
Ca pes, Dr. Isa ac Ro it man, todo o staff da Ciên cia e

Tec no lo gia do País, com a pre sen ça das qua tro uni -
ver si da des, ela bo rou a pro pos ta de for ma ção de uma
rede de ex ce lên cia na área de pes qui sa em ciên cia e
tec no lo gia e di vi diu a ta re fa pe las qua tro uni ver si da-
des. Pa re ce-me fun da men tal ex pli car o que vai acon -
te cer nos pró xi mos anos, qual será o de sen vol vi men-
to des sas re des de base tec no ló gi ca.

O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, di ri gi do
hoje pelo Mi nis tro Ro ber to Ama ral, nos so com pa nhe i-
ro do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, to mou a de ci são
po lí ti ca de equi li brar as di fe ren ças re gi o na is. E essa é
uma de ci são fun da men tal para a pre ser va ção da nos -
sa so be ra nia na re gião. Não te nho re ce io da in ter na ci-
o na li za ção, da co bi ça com que so mos olha dos hoje. A
mi nha pre o cu pa ção é exa ta men te cons tru ir mos um
pro gra ma de de sen vol vi men to sus ten tá vel ca paz de
dar res pos tas aos que vi vem na Ama zô nia, mas tam -
bém com pro me ti do com as te ses de Chi co Men des
que o le va ram a trans for mar-se no már tir da pre ser va-
ção do pa tri mô nio am bi en tal da Ama zô nia e do povo
bra si le i ro.

Esse en con tro foi mu i to bem con du zi do pelo Mi -
nis tro Ro ber to Ama ral, que se com pro me teu com a
for ma ção des sa rede e, mais do que isso, de ga ran tir
a for ma ção dos nos sos pro fes so res uni ver si tá ri os na
nos sa re gião. O Mi nis tro dis po ni bi li zou re cur sos para
que pos sa mos ter pro fes so res dou to res para for mar
mes tres e dou to res nas uni ver si da des ama zô ni cas,
para que não seja ne ces sá rio que os nos sos pro fes-
so res de i xem o Ama pá, o Acre, Ron dô nia ou Ro ra i-
ma, para fa zer cur sos de aper fe i ço a men to, de mes tra-
do e dou to ra do fora da re gião.

O Mi nis tro ga ran tiu que te re mos a opor tu ni da de
de for mar aqui lo que é fun da men tal: re cur sos hu ma-
nos ne ces sá ri os para o uso cor re to da bi o di ver si da de
ama zô ni ca.

Por tan to, di vi di mos os nú cle os em qua tro cam -
pos de ati vi da des na área de Ciên cia e Tec no lo gia
que se rão ob je to das pre o cu pa ções da Uni ver si da de
Fe de ral do Acre, que se en car re ga rá da tec no lo gia de 
pro du tos flo res ta is não ma de i re i ros – pre ci sa mos
des do brar a ca de ia pro du ti va dos pro du tos flo res ta is
não ma de i re i ros que são abun dan tes na flo res ta
Ama zô ni ca; da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma,
que se pre o cu pa rá com o mo ni to ra men to am bi en tal e
con tro le de en de mi as – lá tra ba lha Luiz Hil de bran do,
es pe ci a lis ta em en de mi as; da Uni ver si da de Fe de ral
de Ron dô nia, que se ocu pa rá do es tu do das sa va nas;
e da Uni ver si da de Fe de ral do Ama pá, que se de di ca-
rá à or ga ni za ção so ci o es pa ci al e ges tão ter ri to ri al,
pois hou ve um avan ço sig ni fi ca ti vo no nos so pe río do
de Go ver no.

22144 Ter ça-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003    349ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



Essas se rão as ações pri o ri tá ri as da cons tru ção
do co nhe ci men to ne ces sá rio para mu dar mos de fi ni ti-
va men te o mo de lo de de sen vol vi men to da Ama zô nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa ma -
ni fes ta ção aten de a um ape lo po lí ti co, ao ape lo do
Pre si den te Lula, um pro fun do co nhe ce dor da Ama zô-
nia, pois per cor reu os rios e bar ran cos da que la re gião
e sabe da ne ces si da de de fa zer mos uma pro fun da
mu dan ça no mo de lo.

Fun da men ta do nas te ses do de sen vol vi men to
sus ten tá vel, o pro gra ma foi lan ça do no dia 09 de
maio, em Rio Bran co, e ago ra tem se qüên cia com a
pre sen ça do Mi nis tro Ro ber to Ama ral e de sua equi pe
mi nis te ri al, do Go ver na dor e da Ban ca da de Se na do-
res e tam bém de De pu ta dos pre sen tes nes se even to.

É um mo men to im por tan te para a re gião. Na
hora em que se fi na li za o Pro gra ma de De sen vol vi-
men to Sus ten tá vel para a Ama zô nia, ini ci a mos um
pas so em di re ção à cri a ção das es tru tu ras ne ces sá ri-
as para a cons tru ção do co nhe ci men to para o de sen-
vol vi men to sus ten tá vel. Por tan to, faço esse re la tó rio
com imen sa sa tis fa ção.

Tam bém que ro di zer-lhes que es ti ve em Sena
Ma du re i ra acom pa nhan do o Lí der do Blo co de apo io
ao Go ver no nes ta Casa, Se na dor Tião Vi a na. Vi si ta-
mos a po pu la ção ge ne ro sa de Sena Ma du re i ra, ci da-
de que, nos áu re os tem pos da bor ra cha, era ri quís si-
ma. Por lá es co a va toda a pro du ção do rio Iaco, aflu -
en te do Pu rus, que, por sua vez, é aflu en te do gran de
rio Ama zo nas. Eu vi si ta va o povo das ca be ce i ras do
rio como mo ra dor da foz.

Sr. Pre si den te, o que liga a to dos nós, mo ra do-
res da Ama zô nia, o que nos man tém em co mu ni ca-
ção é o rio. Nós, da Ama zô nia, so mos mo ra do res de
be i ra de rio e nos co mu ni ca mos, por tan to, por meio
da imen sa e mag ní fi ca ba cia do rio Ama zo nas. Ago ra,
po li ti ca men te, o que nos liga em de fi ni ti vo é o Pro gra-
ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel para a Ama zô-
nia, que mu da rá o mo de lo pre da dor do pon to de vis ta
am bi en tal e ex clu den te do pon to de vis ta so ci al e que
não dá as res pos tas eco nô mi cas de que este País ne -
ces si ta. A re gião pre ci sa cres cer e con tri bu ir para a
ge ra ção de ri que za do País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van.
V. Exª dis põe 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, Srªs e Srs. Se na do res, eu que ria, ini ci al men-
te, no dia de hoje, fa zer uma ho me na gem ao mu ni cí-

pio de Brus que, que fica bem pró xi mo, a mais ou me -
nos trin ta qui lô me tros, de mi nha ci da de, o Bal neá rio
Cam bo riú, a ma i or ci da de tu rís ti ca do sul do País.

Brus que hoje com ple ta 87 anos. São 87 anos de 
eman ci pa ção po lí ti ca e de pro gres so. É con si de ra da
a ca pi tal do te ci do, a ci da de sede da Fe nar re co, a
Fes ta Na ci o nal do Mar re co, que ocor re no mes mo pe -
río do da Okto ber fest, fes ta que ocor re em Blu me nau,
e da Ma re ja da, que ocor re na ci da de de Ita jaí. Ita jaí
fica a 10 qui lô me tros de Bal neá rio Cam bo riú, Blu me-
nau a 60 qui lô me tros e Brus que a 30 qui lô me tros. É
um pe río do de gran des fes tas.

A ci da de de Brus que me re ce os nos sos apla u-
sos, me re ce as con si de ra ções de to dos os bra si le i-
ros, pela sua im por tân cia na eco no mia de San ta Ca -
ta ri na e do Bra sil. Ela tem como Pre fe i to o Sr. Ciro
Rosa e tam bém é de lá o nos so De pu ta do Fe de ral, do
PSDB, Se ra fim Ven zon. A ci da de, que tem se ten ta e
cin co mil ha bi tan tes, faz ani ver sá rio hoje. Por isso,
cum pri men to a to dos os brus quen ses pelo seu tra ba-
lho, mas prin ci pal men te pela im por tân cia eco nô mi ca
do Esta do de San ta Ca ta ri na.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, eu gos ta ria de
fa zer uns co men tá ri os so bre a ques tão da sa ú de.

Até me a dos da dé ca da de 90 não era pos sí vel
ima gi nar que o Bra sil con se gui ria dar os pas sos ne -
ces sá ri os para me lho rar as con di ções de sa ú de da
po pu la ção, so bre tu do da par ce la mais po bre, ta ma-
nho era o atra so em ma té ria de sa ú de pú bli ca. Gra ças
à iné di ta atu a ção do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, com o Mi nis tro José Ser ra nes sa área, esse
qua dro co me çou a ser re ver ti do.

O in di ca dor mais re le van te da área de sa ú de,
ca paz de re su mir os avan ços so ci a is con quis ta dos
nos úl ti mos anos e mos trar de for ma con tun den te o
re sul ta do das po lí ti cas pú bli cas é a taxa de mor ta li da-
de in fan til, que teve uma que da de 38% ao lon go da
úl ti ma dé ca da.

A re gião Nor des te, que, his to ri ca men te, apre-
sen tou os ín di ces mais ele va dos de mor ta li da de in-
fan til, foi a que as sis tiu à ma i or que da. A ex pres si va
re du ção da mor ta li da de in fan til no Bra sil su pe rou as
me tas fi xa das pe las Na ções Uni das.

Di mi nu ir o nú me ro de cri an ças que mor rem an -
tes de com ple tar um ano de vida não foi um fato iso la-
do, mas re fle xo da re vo lu ção que o Mi nis té rio da Sa ú-
de do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so pro mo-
veu a par tir de 1995 até o fi nal de 2002, em sin to nia
com o Pro je to Alvo ra da e a Rede de Pro te ção So ci al,
er gui dos pelo Go ver no pas sa do e, la men ta vel men te,
hoje pra ti ca men te ex tin tos.
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Ou tras ini ci a ti vas do Mi nis té rio da Sa ú de tam -
bém ti ve ram gran des im pac tos na me lho ria da sa ú de
dos bra si le i ros. Entre ou tras, des ta ca ram-se:

– Expan são dos pro gra mas Sa ú de da
Fa mí lia e Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de,
hoje sen ti do em todo o País pela im por tân-
cia que tem esse pro gra ma – nós o de no mi-
ná va mos Anjos do Lar no Mu ni cí pio em que
fui Pre fe i to, ta ma nha a im por tân cia des ses
agen tes de sa ú de no aten di men to de nos-
sas co mu ni da des;

– Aten ção es pe ci al de di ca da a mu lhe-
res, cri an ças e ido sos;

– Com ba te de ci si vo à Aids;
– Cri a ção da Bol sa Ali men ta ção;
– Me lho ria sa ni tá ria, com água en ca-

na da e es go to nas re si dên ci as po bres;
– Um pro gra ma na ci o nal de imu ni za-

ções e de com ba te às do en ças en dê mi cas;
– Des cen tra li za ção das ações de sa ú-

de e mais re cur sos, que as Pre fe i tu ras re ce-
bi am e que, cer ta men te, au men ta ram a qua -
li da de de vida em to das as nos sas ci da des.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o atu al
Go ver no tem re ce bi do al gu mas crí ti cas, e nós mes-
mos aqui usa mos a tri bu na, al gu mas ve zes, para fa -
zer crí ti cas a ele, que, in fe liz men te, as re ce be como
re van che po lí ti ca, como se as fi zés se mos por ser-
mos da Opo si ção. Qu e ría mos que, na ver da de, o
Go ver no Fe de ral apro ve i tas se – acre di ta mos mu i to
no atu al Mi nis tro da Edu ca ção, pois o co nhe ce mos,
fo mos De pu ta dos jun tos, sa be mos que é uma pes-
soa pre pa ra da – apro ve i tas se as ações, os pro je tos
do Go ver no pas sa do para que pu dés se mos am pli ar
ain da mais a qua li da de de vida do povo do nos so
País. Não é eli mi nan do pro je tos e cri an do ou tros
ape nas pa re ci dos, cri an do mais des pe sas que va-
mos so lu ci o nar os pro ble mas. Pre ci sa mos fa zer o
Bra sil avan çar e só po de re mos avan çar se pro cu rar-
mos me lho rar ain da mais os pro je tos cri a dos por
Fer nan do Hen ri que Car do so e ago ra, cer ta men te,
aco pla dos pe los no vos pro je tos do Go ver no Lula. Se 
ras gar mos os pro je tos e ten tar mos pro du zir ou tros
ape nas para mar car a his tó ria po lí ti ca ou para ser o
au tor, cri a re mos sé ri os pro ble mas para a Na ção.
Qu e ro de i xar re gis tra da essa ques tão, prin ci pal men-
te na área da sa ú de.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de abor dar um tema
tris te. Por inú me ras ve zes, usa mos a tri bu na para fa lar
so bre as ro do vi as do nos so País, um tema tão im por-

tan te para a nos sa Na ção, abor da do há pou co pela
Se na do ra Serys Slhes sa ren ko. Em to das es sas oca -
siões, fa lá va mos do pe ri go que re pre sen ta a BR-101
sem in ves ti men to dos re cur sos ne ces sá ri os para a
sua du pli ca ção. Fo ram inú me ras pa ra das, inú me ros
mo vi men tos. A so ci e da de re u niu-se em di ver sos lo ca-
is. O pró prio Go ver no, por di ver sas ve zes, es te ve em
San ta Ca ta ri na e re co nhe ceu a im por tân cia des sa
obra, mas, la men ta vel men te, os dias vão pas san do e
nada acon te ce da for ma como es pe ra mos.

Ve nho hoje à tri bu na para me so li da ri zar com o
povo de Cri ci ú ma, prin ci pal men te com os fa mi li a res
do Ve re a dor Wil son Fa ra co e de sua es po sa, que fa le-
ce ram nes te do min go, em mais um aci den te na
BR-101, nas pro xi mi da des do Mu ni cí pio de São João
do Sul. To dos os dias, Srªs e Srs. Se na do res, acon te-
cem aci den tes com ví ti mas. O pró prio Se cre tá rio dos
Trans por tes, co nhe ci do de to dos, o De pu ta do Fe de ral
Edi nho Bez, foi ví ti ma por duas ve zes e per deu fa mi li-
a res em aci den tes na BR-101, uma so bri nha e o seu
pai. Esses aci den tes têm ca u sa do uma dor mu i to for te
nos ca ta ri nen ses, por que po de ri am ser evi ta dos se
to dos os go ver nos agis sem com mais fir me za, com
ma i or com pro mis so, e apre sen tas sem pro je tos que
fos sem re a li za dos ime di a ta men te e que trou xes sem
so lu ções. Com cer te za, di mi nu i ría mos a dor de to dos
os bra si le i ros, par ti cu lar men te os ca ta ri nen ses.

Hoje à tar de, o Se cre tá rio de Esta do, De pu ta do
Fe de ral Edi nho Bez, es te ve num fó rum par la men tar
dos De pu ta dos Esta du a is de San ta Ca ta ri na, uma
fren te para a me lho ria da ro do via 282. O Se cre tá rio
que brou o pro to co lo e pe diu que fos se in clu í da no fó -
rum a ques tão da BR-101.

A mi nha in dig na ção por mais esse aci den te fa tal
é prin ci pal men te por que en vol veu um ho mem que lu -
ta va pe los in te res ses do povo como nin guém.

Sr. Pre si den te, re cor do-me que, no iní cio do
ano, o Sr. Mi nis tro dos Trans por te, Ander son Ada u to,
em vi si ta à BR-101, foi a Cri ci ú ma du ran te uma ma ni-
fes ta ção po pu lar e ga ran tiu que em 90 dias co me ça ri-
am as obras de du pli ca ção da BR-101 no tre cho sul.

O ve re a dor, Srªs. e Srs. Se na do res, es ta va com
ou tros ve re a do res da re gião sul, mais pro pri a men te
do tre cho que liga Pa lho ça à di vi sa do Rio Gran de do
Sul, como as ci da des de Tu ba rão, Ara ran guá, São
João do Sul, Cri ci ú ma, Imbi tu ba e La gu na. O ve re a-
dor re u niu-se com lí de res co mu ni tá ri os, pre fe i tos,
vice-pre fe i tos, de pu ta dos es ta du a is e fe de ra is e com
o Go ver na dor do Esta do, Luiz Hen ri que da Sil ve i ra.
Eu tam bém es ti ve lá como Se na dor. E ape lá va mos
para que o pro ble ma des sa ro do via não fi cas se ape -
nas no dis cur so, mas sa ís se do pa pel para a prá ti ca.
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Se me per mi tem di zer, foi mu i to con de na do o
Fer nan do Hen ri que Car do so quan do dis se que fal ta-
va von ta de po lí ti ca, mas to ma mos co nhe ci men to de
que as obras para a ro do via já ha vi am pas sa do por li -
ci ta ção e que o Tri bu nal de Con tas da União ha via li -
be ra do o iní cio da obra. Hou ve de nún ci as de su per fa-
tu ra men to. O Tri bu nal de Con tas da União ne gou, dis -
se que ha via li su ra no pro ces so e li be rou, por seis vo -
tos a dois, o iní cio da obra. Tí nha mos re cur sos do
ban co ja po nês e do BID (Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to). Pre ci sá va mos ape nas ini ci ar a
obra, mas, la men ta vel men te, pas sa ram-se os três
me ses. Já se pas sam sete me ses, e fa re mos ape nas
re pa ros, obras pa li a ti vas.

Os Di re to res do DNIT (De par ta men to Na ci o nal
de Infra-Estru tu ra de Trans por tes) me re ce be ram mu -
i to bem um dia des ses e dis se ram que in ves ti rão R$5
mi lhões para re pa rar al guns da nos na re gião du pli ca-
da, des ní ve is que exis tem nas ca be ce i ras das pon tes,
dos vi a du tos. Par te des ses re cur sos será para cor ri gir
os acos ta men tos e me lho rar os aces sos na re gião
que não foi du pli ca da.

Isso não bas ta. A BR-101 é de gran de im por tân-
cia para o País, é o meio de es co a men to de toda a
nos sa sa fra, é o prin ci pal cor re dor do Mer co sul, tan to
para quem vem do Rio Gran de do Sul, de San ta Ca ta-
ri na e do Pa ra ná como para os tu ris tas e trans por tes
que vêm da Argen ti na e do Uru guai. La men ta vel men-
te, a cada dia que pas sa, per de mos mais ami gos,
pes so as que es tão lu tan do há tan to tem po para que
essa ro do via seja du pli ca da.

Se ti vés se mos sido aten di dos, tal vez esse ca sal
não ti ves se hoje de i xa do dois fi lhos em fun ção do aci -
den te da BR-101.

Estou ci tan do um ho mem pú bli co, mas per de-
mos to dos os dias lí de res co mu ni tá ri os, tra ba lha do-
res e não sa be mos mais o que fa zer, a não ser ape lar
para a sen si bi li da de do Pre si den te Lula e do Mi nis tro
dos Trans por tes, Sr. Ander son Ada u to Pe re i ra, para
que re al men te vol tem os olhos para essa prin ci pal ro -
do via que cor ta San ta Ca ta ri na e que pre ci sa de aten -
ção do Go ver no.

Ao ver o pro nun ci a men to da Se na do ra Serys
so bre tu ris mo, que ro di zer que San ta Ca ta ri na é rica
não ape nas por sua pro du ção agrí co la, por sua his tó-
ria, por sua cul tu ra e por suas in dús tri as, mas é rica
no meio am bi en te, pelo que tem a ofe re cer no tu ris-
mo. Esta mos sen do afe ta dos e ten do um pre ju í zo
enor me pela fal ta de in ves ti men to nas ro do vi as. Esta -
mos ten do pre ju í zo por que os tu ris tas têm medo de
per cor rer essa ro do via, a BR-101, que já tem o ape li-
do de “Ro do via da Mor te”. Pre ci sa mos in ves tir ur gen-

te men te nas ro do vi as, para que pos sa mos in ves tir e
ter re sul ta dos po si ti vos na prin ci pal in dús tria des te
País, a in dús tria sem cha mi né, que é o nos so tu ris mo.

Te nho dito às li de ran ças de San ta Ca ta ri na que
o Go ver no pas sa do fez in ves ti men tos na du pli ca ção
da BR-101, no tre cho de São Pa u lo ao Pa ra ná e do
Pa ra ná até Pa lho ça, em San ta Ca ta ri na. No Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, hou ve in ves ti men tos
em cer ca de 600 qui lô me tros. Na épo ca, ele foi du ra-
men te cri ti ca do pela Opo si ção, que hoje é Go ver no,
sob o ar gu men to de que fal ta va ape nas von ta de po lí-
ti ca.

Essa von ta de po lí ti ca apa re ceu quan do os re-
cur sos fo ram ga ran ti dos no Orça men to; quan do os re -
cur sos fo ram ga ran ti dos me di an te em prés ti mos de
um ban co ja po nês e do BID. Pa re cia que es ta va tudo
so lu ci o na do, pois hou ve o edi tal, a li ci ta ção e os ven -
ce do res. Só não fo ram ini ci a das as obras no pe río do
da cam pa nha ele i to ral, por que hou ve um tra ba lho no
sen ti do de que não se ini ci as sem as obras nes se pe -
río do para que não trou xes sem be ne fí ci os po lí ti cos.
Esta vam to dos em cam pa nha e a si tu a ção per ma ne-
ceu as sim.

Espe rá va mos que após a cam pa nha fos se ini ci-
a da a du pli ca ção da BR-101. Ha via, en tão, de ci são a
ser to ma da no âm bi to do Tri bu nal de Con tas da União. 
E nós pas sa mos a per se guir a du pli ca ção da ro do via.
Lá es ta vam Edi nho Bez, o De pu ta do Mota, o Se na dor
Le o nel Pa van além de ou tros Se na do res e De pu ta-
dos fe de ra is.

Hou ve a li be ra ção, dan do aval ao pro je to e à li -
su ra do pro ces so. To dos es pe ra vam que no dia 14 ou
16 fos sem aber tas as car tas e, ain da em ja ne i ro, fos -
sem ini ci a das as obras, dan do, por cor te sia, ao Pre si-
den te Lula a opor tu ni da de de ini ciá-las.

La men ta vel men te, não fo ram aber tas as car tas.
Per de mos os re cur sos do ban co ja po nês. Já se pas -
sa ram sete me ses e eu não sei o que di zer ago ra: se
fal ta von ta de po lí ti ca do atu al Go ver no ou se es tão
es pe ran do que pas se mais um ano, ou dois, ou três
anos, que se per cam cada vez mais vi das, que a eco -
no mia caia cada vez mais, tra zen do fa lên cia para as
em pre sas e de sem pre go – que é o que vai ocor rer –
para de po is to ma rem pro vi dên ci as.

Eu faço um ape lo aqui. Nós não que re mos usar
da tri bu na ape nas para fa zer crí ti cas, mas ten ta mos
sen si bi li zar o Go ver no. Já não po de mos nos ca lar pe -
ran te essa im pu ni da de – po de mos as sim di zer –,
esse des le i xo, que atin ge San ta Ca ta ri na, com re la-
ção à du pli ca ção da BR-101, na Re gião Sul.
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Eu vou ten tar for mar aqui uma fren te par la men-
tar para a du pli ca ção da BR-101. For ma re mos uma
fren te de ci da dãos de San ta Ca ta ri na e, se for pos sí-
vel, apo i a re mos até as pa ra li sa ções que lá hou ver,
para que de fi ni ti va men te o Go ver no acor de.

A BR-101 pre ci sa ser hu ma ni za da, du pli ca da; e
os ca ta ri nen ses pre ci sam de res pe i to do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

S. Exª terá cin co mi nu tos, nos ter mos do art. 14,
in ci so VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, pos so de i xar para fazê-la ama nhã?

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Se na dor Sibá Ma cha do, está V. Exª com a pa la vra.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, na ver da de, eu ha via pre pa ra do um dis-
cur so que le va ria cer ca de vin te mi nu tos, mas não po -
de rei pro fe ri-lo, em face da exi güi da de do tem po e da
per mu ta.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Se na dor Sibá Ma cha do, en tão, nos ter mos da ces são
fe i ta pelo Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, V. Exª dis po rá
de vin te mi nu tos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

No dia 6, de po is de ama nhã, faz cem anos a Re -
vo lu ção Acre a na, como a cha ma mos lá no Acre. No
dia 7, faz vin te anos a Fe de ra ção dos Tra ba lha do res
na Agri cul tu ra do Esta do do Acre e, no dia 28, vin te
anos da fun da ção da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do-
res. Gos ta ria de tra tar des ses três as sun tos nes te mo -
men to.

A pri me i ra data men ci o na da co me mo ra o mo-
men to em que um Esta do bra si le i ro fez es for ço so-
bre-hu ma no para se tor nar par te do Bra sil. O Acre,
por três ve zes, teve que par tir de con ten das ar ma das
para fa zer par te do ter ri tó rio na ci o nal. A pri me i ra vez
foi em 1889, quan do Luiz Gal vez, li de ran do uma re be-
lião, apor tou no Mu ni cí pio de Pu er to Alon zo, en tão
per ten cen te à Bo lí via, hoje Por to Acre, do mi nou o
Exér ci to Bo li vi a no e fez um de cre to con si de ran do
aque la re gião Esta do Inde pen den te do Impé rio de
Gal vez.

Gal vez go ver nou al guns me ses. To da via, o Go -
ver no Bra si le i ro, por in ter mé dio da Ma ri nha, man dou
uma ex pe di ção pren dê-lo e to dos os re vo lu ci o ná ri os e 
de vol veu, por de cre to, aque la ter ra à Bo lí via.

Pas sa dos vá ri os anos, os se rin ga lis tas da que la
re gião, li de ra dos por tan tos ou tros, como New ton
Maia, fi nan ci a ram nova ex pe di ção jun ta men te com o
Go ver no do Ama zo nas, da qual fa zia par te um Ma jor
do Exér ci to cha ma do Plá ci do de Cas tro, que, em vir -
tu de de sua ex pe riên cia mi li tar, foi con vi da do a li de rar
essa nova re be lião. Plá ci do de Cas tro ace i tou o con vi-
te des de que ti ves se car ta-bran ca para con du zir o
que cha mou de exér ci to re vo lu ci o ná rio. Ele no me ou
um cor po do Exér ci to e de sig nou como in fan ta ria os
se rin gue i ros pro du to res de bor ra cha.

A luta ter mi nou em ja ne i ro de 1902 e a re gião
per ma ne ceu sob li tí gio ju di ci al até que o Ba rão do Rio 
Bran co, em 17 de no vem bro de 1903, con se guiu fir -
mar um acor do di plo má ti co com a Bo lí via, trans fe rin-
do, de uma vez por to das, aque la re gião para o Bra sil.
Des de en tão, o Esta do do Acre, cam peão da pro du-
ção de bor ra cha, se gun do pro du to da ex por ta ção na -
ci o nal, tor nou-se um oá sis do cres ci men to eco nô mi co
bra si le i ro.

Na ci da de de Ma na us, que ti nha uma re la ção di -
re ta com a cul tu ra fran ce sa, se di zia que, na que le pe -
río do, al guns co ro néis da bor ra cha che ga vam a fa zer
cha ru to com no tas, com di nhe i ro.

Veio a gran de cri se, quan do a bor ra cha foi plan -
ta da na Ma lá sia e em ou tros pa í ses do sul da Ásia.
Entra mos em cri se e o Esta do do Acre fi cou pra ti ca-
men te sem pro du ção, sem uma base eco nô mi ca.

Com a Se gun da Gu er ra Mun di al, os pa í ses do
III Re ich do mi na ram o sul da Ásia e os ali a dos fi ca ram
sem essa pro du ção. Hou ve nova pro cu ra da bor ra cha
da Ama zô nia e sur gi ram os sol da dos da bor ra cha, jo -
vens do Ce a rá, do Rio Gran de do Nor te e da Pa ra í ba,
que fo ram re cru ta dos para de fen der o Bra sil, não nos
fronts da Eu ro pa, mas den tro da flo res ta ama zô ni ca,
e o de fen de ram ar du a men te pro du zin do qua se 45 mil
to ne la das de bor ra cha, o que sal vou o exér ci to ali a do.

No va men te, hou ve uma cri se e o Acre fi cou sem 
pro du ção até 1970, quan do o Go ver na dor da épo ca,
Van der lei Dan tas, re sol veu con vi dar pe cu a ris tas do
Sul do país para re ti rar aque la mata e de sen vol ver a
pe cuá ria bo vi na, o que deu iní cio a um gran de con fli to
de ter ras no Esta do. Toda a dé ca da de 70 foi mar ca da
por gran des con fli tos de ter ra. Nes ses con fli tos, pe los
idos de 1975, Dom Mo acyr Gre chi, en tão Bis po da
Pre la zia do Acre e Pu rus, con vi dou a Con tag para ir
àque le Esta do e fun dar uma re pre sen ta ção, ten do
sido man da do o Sr. João Maia, que foi De pu ta do Fe -
de ral du ran te três man da tos e, por in fe li ci da de do
des ti no, hoje está mu i to do en te. Teve uma cri se de
ane u ris ma e se en con tra numa ca de i ra de ro das.
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João Maia foi mu i to co ra jo so. Não é para qual quer um
o tra ba lho que ele de sen vol veu.

Àque la épo ca, o Esta do vi via uma si tu a ção de
di ta du ra mi li tar, em que qual quer re u nião era mo ti vo
de ca de ia, e a Igre ja abriu as por tas para que João
Maia pu des se con vo car os se rin gue i ros a cons ti tu í-
rem os seus sin di ca tos, fun dan do o pri me i ro sin di ca to
ain da em 1975. Até 1983, João Maia con se guiu fun -
dar oito sin di ca tos de tra ba lha do res ru ra is e, en tão,
fun dou a Fe de ra ção, no dia 7 de agos to. Na que la épo -
ca, os se rin gue i ros não ti nham se quer um úni co pe -
da ço de ter ra no Esta do do Acre, as ter ras to das eram 
ti das como dos sin di ca lis tas. Hoje te mos uma con fi-
gu ra ção em que, pra ti ca men te, 45% do solo acre a no
per ten ce a in dí ge nas ou a pe que nos pro du to res. Te -
mos 53 pro je tos de as sen ta men tos, com mais ou me -
nos 17 mil fa mí li as, qua tro re ser vas ex tra ti vis tas, onze 
re ser vas in dí ge nas e, ain da, áre as de pre ser va ção.

Pas sa dos to dos es ses anos e as cri ses que ti ve-
mos, em 1985 um gru po de se rin gue i ros, li de ra dos
por Chi co Men des, re sol ve fun dar o Con se lho Na ci o-
nal dos Se rin gue i ros, en ti da de cri a da para res pon der
di re ta men te aos an se i os dos se rin gue i ros, ten do em
vis ta que uma nova ca te go ria de tra ba lha do res, a dos
agri cul to res, ti nha sido im ple men ta da den tro de uma
vi são de sin di ca lis mo de sem pe nha da por João Maia.

Chi co Men des, en tão, con si de ran do que não ti -
nha quem res pon des se di re ta men te pe los se rin gue i-
ros, fun da o Con se lho Na ci o nal dos Se rin gue i ros que
pas sa a ter uma nova ban de i ra de luta, que era man -
ter o se rin gue i ro na sua pró pria ter ra, mas vi ven do do
cor te da se rin ga e do apro ve i ta men to do lá tex.

A pri me i ra idéia de as sen ta men to com essa ca -
rac te rís ti ca veio em 1989, quan do foi cri a da a Re ser-
va Extra ti vis ta Chi co Men des, en tre gue a seus mo ra-
do res e à sua pró pria sor te. Ne nhum in ves ti men to go -
ver na men tal acon te ceu. De lá para cá, ela tem apos -
ta do tudo para en con trar a sua sa í da eco nô mi ca.

Em 1992, Ju a rez Le i tão, en tão Pre si den te da
Fe de ra ção dos Tra ba lha do res da Agri cul tu ra no
Esta do do Acre – FETACRE, re sol ve fi liá-la à CUT.
Co me ça, en tão, uma ar ti cu la ção com os tra ba lha do-
res ru ra is do Pará e de Ron dô nia. Jun tos, cri am o
mo vi men to re gi o nal cha ma do “O Gri to dos Po vos da
Ama zô nia”, de onde vem a pri me i ra luta por cré di to
agrí co la. Em 1989, na Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu
art. 153, está es ti pu la do que 3% do IPI e do Impos to
de Ren da se ri am re pas sa dos para in ves ti men tos na
re gião Ama zô ni ca, no Nor des te e no Cen tro-Oes te.
Des sa luta, nas ceu a de mo cra ti za ção do FNO, que
não fez qua se ne nhu ma apli ca ção em 1989. Nos

anos 90, che ga mos a in ves ti men tos na or dem de
R$50 mi lhões.

Des sa luta, Sr. Pre si den te, te mos que fa zer um
pa ra le lo com o que foi a CUT na ci o nal. Ela nas ceu do
de se jo dos tra ba lha do res do cam po e da ci da de, seja
da ini ci a ti va pri va da, seja do ser vi ço pú bli co, que, sa -
in do da que la si tu a ção da di ta du ra mi li tar, gri ta ram
pelo di re i to de or ga ni za ção sin di cal. Por esse di re i to
de or ga ni za ção sin di cal, nas ceu a idéia de uma Cen -
tral Úni ca dos Tra ba lha do res Bra si le i ros, ain da no iní -
cio da dé ca da de 1980.

De lá veio a Con clat– Con gres so Na ci o nal da
Clas se Tra ba lha do ra Bra si le i ra. Da Con clat, a idéia
da fun da ção da CUT, mas as di ver gên ci as po lí ti cas
fo ram mais al tas e ape nas par te des sas li de ran ças
re sol veu en tão fun dar a Cen tral Úni ca dos Tra ba lha-
do res. Qu e ro aqui fa zer um tri bu to ao pri me i ro Pre si-
den te da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, Jair Me -
neg he li, que as su miu a re pre sen ta ção num mo men-
to di fí cil como aque le, tra ba lhou como nin guém, as -
sim como a di re ção que a com pu nha. Das di ver gên-
ci as que se vi vi am, do mun do que se acre di ta va, do
Bra sil que se de se nha va, a CUT foi dan do seus pas -
sos. Pas sou por to dos os mo men tos, che gan do hoje
a re pre sen tar cer ca de mais de cin co mi lhões de tra -
ba lha do res fi li a dos.

A CUT tem hoje um pa pel pre pon de ran te nas
dis cus sões na ci o na is da clas se tra ba lha do ra. Hoje
tam bém que ro pa ra be ni zar o seu atu al Pre si den te,
Luiz Ma ri nho, ou tro com pa nhe i ro que co nhe ci ain da
nos idos da dé ca da de 1980, quan do lá es ta va com
ele o atu al Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que
na épo ca era pre si den te do sin di ca to.

Sr. Pre si den te, que ro ci tar al guns no mes da his -
tó ria do Acre.

Re cor do-me de Wil son Pi nhe i ro, pri me i ra li de-
ran ça dos tra ba lha do res ru ra is de nos so Esta do, que
teve sua vida ti ra da em ra zão da luta pela pro pri e da de
da ter ra na mão dos pe que nos. Wil son Pi nhe i ro foi o
pri me i ro a or ga ni zar um sin di ca to na que la épo ca,
com to das as di fi cul da des que co nhe ce mos, e che-
gou a fi li ar mais de três mil tra ba lha do res na que la ins -
ti tu i ção. Foi bár ba ra e co var de men te as sas si na do no
dia 20 de ju lho de 1980. Com ele es te ve Luiz Iná cio
Lula da Sil va, a quem a di ta du ra mi li tar fez ques tão de 
en qua drar na Lei de Se gu ran ça Na ci o nal, acu sa do de 
in ci tar os tra ba lha do res con tra o po der cons ti tu í do.

Tam bém de ve mos pres tar um tri bu to a Chi co
Men des, nome que fi cou co nhe ci do em âm bi to es ta-
du al, na ci o nal e in ter na ci o nal. Chi co Men des so nhou
com um País di fe ren te, com o Acre li ber to da que la si -
tu a ção, com os pe que nos sen do pro pri e tá ri os de sua
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ter ra e, como to dos nós, so nhou com um es ta do de li -
ber da de. Chi co tam bém pa gou com o pró prio san gue
por todo esse so nho, pois foi mor to com um tiro co var-
de men te dis pa ra do no dia 22 de de zem bro de 1988.

Essas pes so as fa zem par te da his tó ria da clas -
se tra ba lha do ra acre a na.

Peço au to ri za ção à Mesa para au sen tar-me du -
ran te os dias 6, 7 e 8, pe río do em que es ta rei no Esta -
do do Acre par ti ci pan do des sas co me mo ra ções.

Sr. Pre si den te, era esse o pe que no tri bu to que
que ria fa zer para to das as pes so as que aju da ram
nes sa cons tru ção. Algu mas já não es tão mais co nos-
co, como João de Deus, que con vi veu co mi go du ran te
mu i tos anos e per deu sua vida num aci den te de car ro.

Pa ra be ni za mos tam bém Re gi na Fre i tas, atu al
Pre si den te do Con se lho Na ci o nal dos Se rin gue i ros, o 
De pu ta do Ju a rez Le i tão dos San tos, lí der se rin gue i ro,
e tan tas ou tras li de ran ças do mo vi men to se rin gue i ro
de nos so Esta do.

Era o que que ria di zer e agra de ço a to le rân cia
do tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Se na dor Sibá Ma cha do, a Mesa aguar da o re que ri-
men to de V. Exª.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá e Val dir Ra upp

e a Srª Se na do ra Lú cia Vâ nia 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. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr.Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, uti li zan do uma lin gua gem sim ples, cla ra
e ex tre ma men te ob je ti va, Ma ri nha, Exér ci to e For ça
Aé rea Bra si le i ra ela bo ra ram um opús cu lo, in ti tu la do
A Pro fis são Mi li tar, que pro por ci o na a to dos os le i to-
res, es pe ci al men te a nós, par la men ta res, uma no-
ção pre ci sa e con tem po râ nea acer ca das ca rac te rís-
ti cas des sa dig na e sin gu lar pro fis são. As for ças mi li-
ta res se vêem per ma nen te men te en vol vi das em ati -
vi da des que ul tra pas sam em mu i to o mero con ce i to
re gu lar de tra ba lho. Bas ta lem brar que seus in te-
gran tes con sa gram o me lhor de si den tro de uma
pers pec ti va de ação que se de sen ro la du ran te toda
uma exis tên cia e guar da enor mes se me lhan ças com 
um ver da de i ro ma gis té rio. E uso o ter mo ma gis té rio,
nor mal men te re ser va do a ca te go ri as bas tan te es pe-
cí fi cas, como a ecle siás ti ca e a do cen te, em seus
dis tin tos ní ve is, por que re co nhe ço nos mi li ta res um
grau es pe ci a lís si mo de ab di ca ção e des pren di men to
no que se re fe re à vida pes so al e fa mi li ar, ali a da a

uma cons tan te e in con tras tá vel enun ci a ção de amor e 
de di ca ção à Pá tria.

E as sim tem sido ao lon go da glo ri o sa his tó ria
de nos sas três for ças ar ma das, co me çan do pelo
Exér ci to, logo pas san do à Ma ri nha e, en fim, à Ae ro-
náu ti ca. Nor mal men te, aque les que já na ju ven tu de
abra çam a car re i ra mi li tar, ini ci am uma ca mi nha da
que se vai es ten der por vá ri as dé ca das, em es tri ta ob -
ser vân cia à ri gi dez hi e rár qui ca e dis ci pli nar, den tro de 
uma se ri a ção de es tá gi os e de gra us pre vi a men te es -
ta be le ci dos. For ma-se, as sim, um com pro me ti men to
pes so al, um en vol vi men to vi tal com a ca ser na.

Exa ta men te por isso, a ver da de é que pre ci sa-
mos ace nar com es ta bi li da de e uma au tên ti ca pers -
pec ti va de vida dig na aos jo vens, mu i tas ve zes mal
sa í dos da ado les cên cia, que fa zem uma pro fis são de
fé em uma car re i ra de Esta do, e en tre gam, sem re ce-
io, o me lhor de suas exis tên ci as ao ser vi ço ple no do
País. Àque les que dé ca das atrás se en ga ja ram em
nos sas for ças tam pou co po de mos fal tar. Não se pode
ad mi tir, Sr. Pre si den te, que o Esta do bra si le i ro, de po is
de ter con ta do com a de di ca ção, o ta len to e o em pe-
nho dos mi li ta res, sim ples men te re sol va em pur rá-los
para uma si tu a ção que não leve em con ta as inú me-
ras pe cu li a ri da des des sa pro fis são.

Obser ve-se, e faço ques tão de re pas sar aqui al -
guns pon tos já men ci o na dos, para de li be ra da men te
en fa ti zá-los, por que de mons tram a pe cu li a ri da de da
car re i ra, que, no exer cí cio da pro fis são mi li tar, há uma 
con vi vên cia pró xi ma com o ris co, pois é ati vi da de que
exi ge, por na tu re za, o com pro me ti men to da pró pria
vida; é tam bém uma car re i ra que de man da de di ca ção
ex clu si va e gera di fi cul da de de even tu al re co lo ca ção
no mer ca do de tra ba lho. Ade ma is, o mi li tar se man -
tém à dis po si ção do País nas 24 ho ras do dia, 365
dias por ano, sem qual quer re mu ne ra ção ex tra or di ná-
ria; não pode par ti ci par de ati vi da des po lí ti cas e vê-se 
sem pre na imi nên cia de ser cons tran gi do a uma mo -
bi li da de ge o grá fi ca im pre vi sí vel, em de cor rên cia da
mo vi men ta ção ex of fi cio. E isso tudo, sem con tar a
ine xis tên cia de di re i tos so ci a is as se gu ra dos a to dos
os tra ba lha do res, como adi ci o nal no tur no, re pou so
se ma nal re mu ne ra do e pa ga men to de ser vi ço ex tra-
or di ná rio.

Ain da ao per cor rer mos o tex to de A Pro fis são
Mi li tar, ve mos ve i cu la do, de ma ne i ra su cin ta, o re sul-
ta do de pes qui sa re a li za da em 13 pa í ses, em três
con ti nen tes. O tra ba lho evi den cia que, em to dos es -
ses pa í ses, den tre os qua is Esta dos Uni dos, Grã-Bre -
ta nha, Argen ti na e Áfri ca do Sul, os mi li ta res têm um
re gi me pre vi den ciá rio pró prio, a exem plo do que ocor -
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re no Bra sil atu al men te e que, por to das as ra zões,
deve ser man ti do.

Mas, en fim, Sr. Pre si den te, ao des ta car essa
opor tu na ini ci a ti va de nos sas For ças Arma das de fa -
zer cir cu lar a pu bli ca ção A Pro fis são Mi li tar, que ro sa -
li en tar, ain da uma vez, mi nha fir me con vic ção na sin -
gu la ri da de, re le vân cia e im pres cin di bi li da de de seus
ser vi ços ao Bra sil. E dis so pos so dar tes te mu nho pes -
so al, pois, como Go ver na dor de Ro ra i ma, acom pa-
nhei de per to o cor re to e efi caz de sem pe nho de nos -
sas for ças e pude cons ta tar a per ma nen te dis po si ção
de au xi li ar as au to ri da des cons ti tu í das e os bra si le i-
ros que cons tro em sua vida nos li mi tes do Bra sil, com
to das as pre ca ri e da des ma te ri a is que uma uni da de
fe de ra da nova en cer ra.

Con cluo, po rém não pos so de i xar de re gis trar a
re cen te ma ni fes ta ção do lí der do PT nes ta Casa, o
emi nen te Se na dor Tião Vi a na, que ga ran tiu que os
re cur sos des ti na dos às For ças Arma das não so fre rão
con tin gen ci a men to em 2004, o que, em bo ra não re -
sol va os di le mas en fren ta dos na atu a li da de, pelo me -
nos será um alen to às res tri ções im pos tas às nos sas
três ar mas.

Mu i to obri ga do.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a Eletronorte tem im por tan te pre sen ça
em meu Esta do, Ron dô nia, con tri bu in do para o seu
de sen vol vi men to. Além de ter cons tru í do a hi dre lé tri-
ca de Sa mu el, a ma i or cen tral elé tri ca de Ron dô nia,
pró xi ma a Por to Ve lho, a Eletronorte cons trói e ope ra
as prin ci pa is li nhas de trans mis são do Esta do.

A em pre sa mo bi li za-se, ago ra, para mais uma
ação em fa vor de Ron dô nia, a qual, no en tan to, para
que se re a li ze, ne ces si ta rá do apo io do Go ver no Fe -
de ral. Tra ta-se da in ter li ga ção elé tri ca en tre Ron dô-
nia e uma re gião da Bo lí via que fica pró xi ma a nos sa
fron te i ra.

Não é pro je to mu i to am bi ci o so em suas di men-
sões fí si cas, mas in cor po ra apre ciá vel avan ço po lí ti-
co. Não en vol ve ape nas ven der al gu ma ener gia elé tri-
ca para a Bo lí via, mas, sim, dar um pas so sig ni fi ca ti vo
de in te gra ção de in te res ses mú tu os, na que la re gião
de fron te i ra, com re per cus sões po si ti vas para o Esta -
do de Ron dô nia e para o Bra sil.

No ano pas sa do, me lho rou acen tu a da men te o
su pri men to de ener gia elé tri ca a Gu a ja rá-Mi rim, ci da-
de ron do ni en se que se si tua jun to à fron te i ra com a
Bo lí via. Gu a ja rá-Mi rim, ago ra, é ser vi da, e bem ser vi-
da, por uma li nha de trans mis são de 138 qui lo volts.
Essa li nha, de pou co mais de 100 qui lô me tros, par te

de Abu nã, no nor te do Esta do, pon to in ter me diá rio da
li ga ção elé tri ca em 230 qui lo volts en tre Por to Ve lho e
Rio Bran co, a ca pi tal do Acre. A nova li nha de trans -
mis são para Gu a ja rá-Mi rim tem ca pa ci da de para
trans por tar 40 me ga watts de ener gia, en quan to a ci -
da de está lon ge de pre ci sar de todo esse mon tan te.

Ora, as au to ri da des bo li vi a nas, a par tir des sa
nova si tu a ção, de mons tra ram in te res se na com pra
de ener gia elé tri ca bra si le i ra, para abas te cer duas
ci da des bo li vi a nas pró xi mas a Gu a ja rá-Mi rim: Gu ya-
ra me rin e Ri be ral ta. É uma in ter li ga ção que se po de-
rá fa zer com li nhas de 69 qui lo volts, to ta li zan do me -
nos de 100 qui lô me tros. Note-se que 69 qui lo volts,
nos pa drões bra si le i ros, é uma ten são mo de ra da,
até mo des ta, ca rac te rís ti ca de in ter li ga ções mu ni ci-
pa is ou in ter mu ni ci pa is.

Em vis ta do in te res se bo li vi a no, a Eletronorte
pro cu rou le van tar os da dos fí si cos, téc ni cos e fi nan-
ce i ros en vol vi dos, para que fos se pos sí vel en ca mi-
nhar a ques tão para o Go ver no Fe de ral e as ses so-
rá-lo no que tan ge ao pro je to. Assim, fo ram de sen vol-
vi dos pela em pre sa es tu dos pre li mi na res para a in ter-
li ga ção. O cus to es ti ma do to tal do in ves ti men to, in clu-
in do li nhas de trans mis são, su bes ta ções e equi pa-
men to de con ver são de fre qüên cia, não pas sa de 25
mi lhões de re a is. Cus to mo des to, a meu ver, em face
do re sul tan te efe i to de in te gra ção de in te res ses, além
do fato de que é cus to re cu pe rá vel, ao lon go do tem -
po, pela ven da de ener gia elé tri ca.

Note-se que o es tu do da Eletronorte foi bas tan te
por me no ri za do. Um gru po de téc ni cos da em pre sa vi -
si tou a re gião de Gu ya ra me rim e Ri be ral ta, le van tou o 
po ten ci al de ex pan são do con su mo de ener gia elé tri-
ca des sas lo ca li da des, as con di ções to po grá fi cas
para a im plan ta ção das li nhas, o apo io pos sí vel das
es tra das lo ca is para a exe cu ção da obra, e vá ri os ou -
tros fa to res. De ma ne i ra que o Go ver no bra si le i ro terá
to dos os da dos para se po si ci o nar rá pi da e re a lis ti ca-
men te so bre o pro je to.

Há, pois, base só li da para uma to ma da de de ci-
são por par te do Go ver no, de ci são que es pe ro seja
ágil e po si ti va.

As van ta gens para os dois pa í ses são evi den-
tes. O pro je to será um es tí mu lo para o in cre men to das 
boas re la ções em ge ral, do in ter câm bio co mer ci al em
par ti cu lar, e da co o pe ra ção na área de fron te i ra, em
es pe ci al, hoje tão im por tan te para a se gu ran ça pú bli-
ca no Bra sil, ma té ria de des ta que nas po lí ti cas pú bli-
cas bra si le i ras.

Além dis so, pro je tos in te gra ti vos e de co o pe ra-
ção, da na tu re za da in ter li ga ção elé tri ca Bra sil-Bo lí-
via, po dem dar uma con tri bu i ção po si ti va bem es pe cí-
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fi ca, no âm bi to da ne go ci a ção em cur so en tre Bra sil e
Bo lí via, no que diz res pe i to ao for ne ci men to de gás
na tu ral bo li vi a no ao Bra sil. Sa be mos que o am bi ci o so
es que ma for mu la do pelo Go ver no pas sa do, de uti li-
za ção do gás bo li vi a no, de pa ra-se, hoje, com gran des
di fi cul da des, dada a des va lo ri za ção do real que ocor -
reu nos anos mais re cen tes. A Bo lí via quer ven der o
gás, mas o Bra sil pre ci sa re pac tu ar os pre ços ini ci al-
men te de fi ni dos em dó lar, e que se tor na ram in viá ve is
para a eco no mia bra si le i ra.

Pro je tos de co o pe ra ção e de in te gra ção en tre
os dois pa í ses po de ri am ser o fa tor de ci si vo para de -
sa tar o atu al im pas se que se for mou em tor no do for -
ne ci men to de gás bo li vi a no ao Bra sil.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é com mu i ta con vic ção
e se gu ran ça que de fen do a in ter li ga ção elé tri ca Bra -
sil-Bo lí via via Gu a ja rá – Mi rim, em Ron dô nia. Não se
tra ta de al gum me ga pro je to, de algo ex ces si va men te
am bi ci o so, mas de pla no prá ti co, fa cil men te re a li zá-
vel, de re sul ta dos lo ca is ime di a tos e de be né fi cas e
di fu sas re per cus sões po si ti vas no re la ci o na men to
en tre os dois pa í ses. Re sul ta dos be né fi cos es ses que 
cons ti tu i rão um or gu lho para o Esta do de Ron dô nia,
que se verá na po si ção de um par ti ci pan te ple na men-
te co o pe ra ti vo, de con tri bu i dor vo lun tá rio para o que
é, sim ples men te, uma idéia mu i to boa.

De i xo aqui con sig na do, por tan to, Sr. Pre si den te,
meu ape lo ao Go ver no Fe de ral, meu ape lo à Mi nis tra
Dil ma Rous sef, do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia,
meu ape lo ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para que ao pro je to de in ter li ga ção elé tri ca Bra sil-Bo-
lí via em Gu a ja rá-Mi rim seja dado apo io ple no e um
en ca mi nha men to ex pe di to.

Mu i to obri ga do.
“Ti ran do o cor po fora”

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na
para, des ta car ar ti go da jor na lis ta Dora Kra mer, da
co lu na do Jor nal do Bra sil, do dia 31 de ju lho de
2003.

O tex to é de ex tre ma pro pri e da de vis to a épo ca
de con fli tos que es ta mos vi ven do sem ter mos tido
ain da ne nhu ma ma ni fes ta ção prá ti ca por par te dos
nos sos Go ver nan tes.

Por isso so li ci to a in clu são nos Ana is da Casa da 
co lu na, da re fe ri da jor na lis ta.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

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

Ti ran do o cor po fora

O po der pú bli co, na União e nos Esta -
dos, co me ça se en vol ver num jogo de em-
pur ra onde, cada um a seu modo, ten ta
afas tar os res pec ti vos cor pos da res pon sa-
bi li da de de li dar com a agres si vi da de cres-
cen te dos mo vi men tos dos sem-ter ra e
sem-teto.

Não bas tas sem os con fli tos já exis ten-
tes, ago ra es ta be le ce-se um em ba te de au -
to ri da des em que vi go ram as ve lhas tro cas
de acu sa ções e trans fe rên ci as mú tu as de
res pon sa bi li da des.

Se é fato que o go ver no fe de ral ali-
men tou a ou sa dia dos ma ni fes tan tes ao
dar a eles a im pres são de que são par ce i-
ros de um acor do tá ci to, é ver da de tam-
bém que os go ver na do res de es ta do com -
por tam-se como se a eles não cou bes se
obri ga ção al gu ma.

O go ver na dor de São Pa u lo, Ge ral do
Alckmin, e o mi nis tro-che fe da Casa Ci vil,
José Dir ceu, es tão em vias de tro car de sa-
fo ros tal a su bi da do tom das de cla ra ções
de am bos nos úl ti mos dias. Di ga mos que
Dir ceu te nha ra zão quan do diz que a si tu a-
ção no Pon tal do Pa ra na pa ne ma é de gra vi-
da de an te ri or ao go ver no Luiz Iná cio da Sil -
va e que, há 20 anos, ne nhum go ver na dor
foi ca paz de en con trar uma so lu ção. Nem
por isso Ge ral do Alckmin de i xa tam bém de
ter mo ti vos con cre tos para apon tar a exis-
tên cia de um ‘’es pe tá cu lo de in va sões’’ e de
co brar das au to ri da des fe de ra is mais que
pa la vras, ‘’ges tos prá ti cos’’.

Du ran te anos isso acon te ceu no Rio
de Ja ne i ro. O go ver no lo cal sis te ma ti ca men-
te re cor reu ao es tra ta ge ma do em pur ra para 
jus ti fi car o au men to da cri mi na li da de sob
seu na riz. Ago ra, algo se me lhan te ocor re
em âm bi to na ci o nal.

Do go ver no fe de ral não se ou viu ain da
uma úni ca afir ma ção de que a re for ma agrá -
ria não se fará a po der de in va sões, e os go -
ver na do res fin gem-se de mor tos na apli ca-
ção do po der de po lí cia. Não res guar dam as
pro pri e da des ame a ça das de in va são e não
ga ran tem o cum pri men to de or dens ju di ci a is.

Ago ra mes mo, em Per nam bu co, uma
área a 64 qui lô me tros de Re ci fe está ocu pa-
da pe los sem-ter ra, que pro me tem ‘’re sis tir’’
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a des pe i to da exis tên cia de uma or dem do
Tribu nal de Jus ti ça de ter mi nan do uma re in-
te gra ção de pos se de cre ta da há seis anos. 

Não obs tan te o MST per nam bu ca no
seja um dos mais ra di ca li za dos, não se ou viu
a voz do go ver na dor Jar bas Vas con ce los a
res pe i to, como tam bém não se tem no tí cia
de que o go ver na dor Aé cio Ne ves te nha fe i to
qual quer mo vi men to no sen ti do de im pe dir a
de pre da ção de uma pro pri e da de em Unaí. 

Do Pa ra ná, ma ni fes ta-se o go ver na dor
Ro ber to Re quião ape nas para con va li dar
atos como blo que i os de pe dá gi os. E as sim
re pe te-se país afo ra uma ina ção co le ti va,
quan do a exi gên cia é de uma ação con jun ta.

Os go ver na do res re cla mam do go ver-
no fe de ral uma ati tu de fir me. Qu an to a esta
ne ces si da de, nin guém tem dú vi da, a não
ser aque les que re sol ve ram por bem ado tar
o ex pe di en te da aves truz, en fur nar as ca be-
ças no chão e con si de rar que o que ve mos
é fru to de uma exa cer ba ção ide o ló gi ca, de
uma de for ma ção mór bi da em fa vor da re-
pres são aos fra cos e opri mi dos.

Os che fes de exe cu ti vos es ta du a is co-
bram fir me za, mas usam a mes ma ener gia
me ra men te re tó ri ca que faz mi nis tros con si de-
ra rem que há exa ge ro na ava li a ção so bre o
po ten ci al de de sor ga ni za ção po lí ti ca, so ci al e
eco nô mi ca que o pre sen te qua dro en cer ra.

Gu ar da das as na tu re zas bi o grá fi cas
dos per so na gens, tra ta-se do mes mo fil me
em car taz no Rio de Ja ne i ro, quan do os
ban que i ros do bi cho eram ab sor vi dos com
na tu ra li da de como par te in te gran te da so ci-
e da de, be ne mé ri tos de boas ca u sas no país 
do car na val e do fu te bol.

Por mais um tem po, os fora-da-lei dos
mor ros fo ram ti dos como he róis. Afi nal, sus -
ten ta vam, or ga ni za vam e be ne fi ci a vam as
co mu ni da des. E isso sob os aus pí ci os do
po der pú bli co que, com acor dos não es cri-
tos de su pos ta li mi ta ção de agres sões,
acre di ta va man ter a si tu a ção sob con tro le e
o ris co no ní vel do ace i tá vel.

Por es sas e por ou tras é que o Bra sil
já de ve ria ter apren di do que com lei não se
brin ca. A que bra da le ga li da de se dá des de
o pri me i ro ins tan te em que a nor ma é in frin-
gi da – seja qual for a ori gem so ci al, a op ção

ide o ló gi ca ou a na tu re za dos pro pó si tos do
in fra tor.

O prin cí pio cons ti tu ci o nal da igual da de
anu la o con ce i to de meia agres são à lei.
Assim como não exis te um pro ces so de me -
di ção pelo qual es ta be le ce-se o li mi te para o 
atro pe lo da or dem ju rí di ca, que não ace i ta o 
pres su pos to dos me i os como jus ti fi ca ti va
aos fins. 

O mi nis tro da Jus ti ça diz que o go ver-
no es ta rá ‘’pron to para agir as sim que hou-
ver que bra da le ga li da de’’, os go ver na do res
co bram o cum pri men to da lei como se des ta
ta re fa es ti ves sem de so bri ga dos; e a po pu la-
ção, não de mo ra, po de rá se per gun tar se,
afi nal de con tas, nin guém será cha ma do às
fa las por des cum pri men to das res pec ti vas
res pon sa bi li da des.

Co lu na do Jor nal do Bra sil , de 31 de
ju lho de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
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
 Nº 34, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 34, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra dis po si ti vos dos ar ti gos 165,
166 e 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral (cria con di ções or -
ça men tá ri as para ga ran tir a con clu são de obras pú bli-
cas em an da men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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
Ro ber to Re quião, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

 – 2 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 21, DE 2003

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
2003, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
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Osmar Dias, que al te ra a re da ção dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a com -
pe tên cia do Con gres so Na ci o nal para apre ci ar os
atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são e per mis-
são de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 384, 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 Ju vên cio da Fon se ca.

 –  3 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 108, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 108, de 2001 (nº 2.973/2000, na Casa de
ori gem), que dá nova re da ção à alí nea “e” do in ci so I
do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, que 
dis põe so bre o ser vi ço de TV a Cabo e dá ou tras pro -
vi dên ci as (dis po ni bi li da de de um ca nal uni ver si tá rio
para uso com par ti lha do de ins ti tu i ções de en si no su -
pe ri or nas áre as de pres ta ção do ser vi ço), ten do

Pa re cer sob nº 601, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral, fa vo rá vel,
com a Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

 – 4 – 

REQUERIMENTO Nº 396, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
396, de 2003, do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, so li ci-
tan do que so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 16, de
2003, além da Co mis são cons tan te do des pa cho ini -
ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Ser vi-
ços de Infra-Estru tu ra.

 – 5 – 

REQUERIMENTO Nº 402, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
402, de 2003, da Se na do ra Fá ti ma Cle i de, so li ci tan do
a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
47, de 2003, com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
216, de 1999, e 271, de 2000, que já se en con tram
apen sa dos, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

 – 6 – 

REQUERIMENTO Nº 422, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
422, de 2003, da Se na do ra He lo í sa He le na, so li ci tan-
do que so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 132, de

2001, além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos.

 – 7 – 

REQUERIMENTO Nº 427, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
427, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Re so lu ção nºs
73, de 2002, e 21, de 2003, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

 – 8 – 

REQUERIMENTO Nº 428, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
428, de 2003, do Se na dor Cé sar Bor ges, so li ci tan do a 
tra mi ta ção con jun ta da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 24, de 2003, com as de nºs 77, de 1999; 22
e 28, de 2000, que já se en con tram apen sa das, por
re gu la rem a mes ma ma té ria.

 – 9 – 

REQUERIMENTO Nº 513, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
513, de 2003, da Se na do ra Fá ti ma Cle i de, so li ci tan-
do, nos ter mos do art. 224 da Cons ti tu i ção, com bi na-
do com os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.389, de 1991, que o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2003, seja
sub me ti do à apre ci a ção do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al.

 O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 49 
mi nu tos.)

PARECER Nº 46, DE 2003-CN

Da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pu bli cos e Fis ca li za ção, so bre o
avi so nº 092-21, de 2002 – CN (nº
509/2002, na ori gem) que “en ca mi nha ao
Con gres so Na ci o nal re la ção das obras
nas qua is fo ram re gis tra dos in dí ci os de
ir re gu la ri da des gra ves no de cor rer das
fis ca li za ções re a li za das pelo Tri bu nal no
exer cí cio de 2002”.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta
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Ata da 90ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 5 de agosto 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. José Sar ney, Pa u lo Paim, 
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ro meu Tuma e Pa pa léo Paes

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 – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana
Jú lia Ca re pa – 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 – De mos-
te nes Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – 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 –
Ga ri bal di Alves Fi lho – 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 – He rá cli to For tes – Ide li Sal vat ti –
João Alber to Sou za – João Ba tis ta Mot ta – 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 – José Sar ney – 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 – Mag no Mal ta – Ma gui to Vi le la – Mão San ta –
Mar ce lo Cri vel la – 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 Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Serys
Slhes sa ren ko – Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti –
Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val dir Ra upp –
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 77 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) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 626, DE 2003

Com ful cro no art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, re que i ra-se con si de ra ção de
voto de lou vor à pro pos ta do ex-Chan ce ler is ra e len se
Shi mon Pe res de in ter na ci o na li za ção da par te an ti ga
da ci da de de Je ru sa lém, com vis tas à ces sa ção das
hos ti li da des ára be-is ra e len ses.

Jus ti fi ca ção

A so lu ção de fi ni ti va para o im pas se en tre ára bes
e is ra e len ses so men te será pos sí vel com a re con si-
de ra ção do sta tus ju rí di co da ci da de de Je ru sa lém,
dis pu ta da por am bos os po vos. Os di ver sos pla nos de 
paz pre té ri tos para o Ori en te Mé dio in clu í ram o as-
sun to na agen da de ne go ci a ção, sem que se te nha
che ga do a so lu ção de con sen so. O pla no de paz em
cur so, pro mo vi do pe las Na ções Uni das, pe los Esta-
dos Uni dos, pela União Eu ro péia e pela Rús sia, pa í-
ses que in te gram o cha ma do “Qu ar te to Mi nis te ri al
para o Ori en te Mé dio”, in ti tu la do “Estra da para Paz”,
pre vê o de ba te so bre o novo sta tus de Je ru sa lém
tão-so men te na ter ce i ra fase de ne go ci a ções, a ocor -
rer en tre nos anos de 2004 e 2005.

O ple i to em tela é an ti go.Já em 1947, a co mu ni-
da de in ter na ci o nal, por in ter mé dio da Assem bléia
Ge ral das Na ções Uni das, de mons trou sua pre o cu pa-
ção com o sta tus ju rí di co da ci da de sa gra da e sua in -
fluên cia no pro ces so de paz, com a emis são da Re so-
lu ção nº 181 (II), que de ter mi na va a co lo ca ção da ci -
da de sob a tu te la da ONU, com base no ar ti go XII de
sua car ta cons ti tu ti va, o que pas sou a ser cha ma do a
“in ter na ci o na li za ção” de Je ru sa lém.

Com a Re so lu ção nº 303, a Assem bléia Ge ral re a-
fir mou essa in ten ção, so li ci tan do ao Con se lho de Tu te la
que com ple men tas se o Esta tu to de Je ru sa lém e pro ce-
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des se ime di a ta men te ao seu cum pri men to. Em 4 de abril 
de 1950, o Con se lho de Tu te la apro vou Esta tu to, mas
logo che gou à con clu são de que ne nhum dos dois Esta -
dos es ta ria dis pos to a im ple men tar o pro je to, já que Isra el
já ti nha trans fe ri do seus es cri tó ri os mi nis te ri a is para Je -
ru sa lém e ti nha pro cla ma do a ci da de sua ca pi tal. Des de
en tão, ne nhu ma me di da efe ti va foi to ma da pe las Na ções
Uni das para pôr em vi gor a Re so lu ção nº 181.

Eis que na se gun da quin ze na do mês de ju lho des -
te ano, o ex-Chan ce ler, ex-Pri me i ro Mi nis tro, su ces sor do 
lí der is ra e len se Ytzahk Ra bin, as sas si na do de vi do ao
seu com pro mis so e sua ati tu de mo de ra da a fa vor da paz, 
e Prê mio No bel da Paz de 1994, Shi mon Pe res, pro pôs a 
di vi são da par te mo der na de Je ru sa lém en tre ára bes e
is ra e len ses e a in ter na ci o na li za ção da par te an ti ga da ci -
da de, a qual se ria co lo ca da sob a ad mi nis tra ção da ONU. 
Res ga ta, com isso, an ti ga idéia, nas ci da nas Na ções
Uni das, que mu i to con tri bu i rá para o es ta be le ci men to de -
fi ni ti vo da paz na re gião. A pro pos ta, par ti da de um lí der
po lí ti co de Isra el, tor na-se ain da mais sig ni fi ca ti va, haja
vis ta que as re sis tên ci as à in ter na ci o na li za ção de Je ru-
sa lém têm ori gem, so bre tu do, is ra e len se, em ra zão do
fato de que a ci da de foi, por mais de 3.300 anos, a ca pi tal
dos ju de us. Pe res de mons tra, com essa ati tu de, o for te
va lor de um lí der com pro me ti do com a so lu ção ime di a ta
de um con fli to se cu lar que tem vi ti ma do seu povo e exa u-
ri do seus re cur sos emo ci o na is.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Se na-
dor Hé lio Cos ta.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
de De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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
com pe ten te.

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 627 DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do Inci so 1º  do Art. 397
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja con vi-
da do o Se nhor ANTÔNIO PALOCCI FILHO, Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, para pres tar es cla re ci men tos
so bre a ne ces si da de ou não de um novo acor do da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com o Fun do Mo ne tá-
rio Inter na ci o nal e caso con fir me-se a im pres cin di bi li-
da de, qua is as pers pec ti vas de ne go ci a ção de cláu -
su las que pos sam ga ran tir vo lu mes ma i o res de re cur-
sos para in ves ti men tos.

Sala das Ses sões 5 de agos to  de 2003. – Se na-
do ra Ide li Sal vat ti.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to que aca ba de ser lido faz
men ção a um con vi te. Entre tan to, é fun da men ta do
nos dis po si ti vos re gi men ta is re fe ren tes a con vo ca-
ção. Isso pos to, a ma té ria será pu bli ca da e in clu í da
em Ordem do Dia opor tu na men te, nos ter mos do
art. 255, II, “c”, item IX, do Re gi men to Inter no.

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, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 305, DE 2003

Acres cen ta tí tu lo, com três ar ti gos,
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 –, e
ar ti go ao De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal –, para
dis ci pli nar a re a li za ção de in ves ti ga ções
po li ci a is pre pa ra tó ri as, de ter mi nar o seu
si gi lo, bem como ti pi fi car o cri me de vi o-
la ção de si gi lo po li ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro

de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal –, pas sa a vi go-
rar acres ci do dos se guin tes tí tu lo e ar ti gos:

Tí tu lo II-A – Das Inves ti ga ções Pre pa-
ra tó ri as

Art. 23-A. A au to ri da de po li ci al po de rá,
de ofi cio ou me di an te re que ri men to do Mi-
nis té rio Pú bli co, re a li zar ati vi da des de in ves-
ti ga ção pre pa ra tó ri as à ins ta u ra ção do in-
qué ri to po li ci al.

Art. 23-B. Não pode ha ver in di ci a men to
ou pri são de in di ci a do ex clu si va men te com
base nas in ves ti ga ções pre pa ra tó ri as.

Art. 23-C. As in ves ti ga ções pre pa ra tó ri as
são si gi lo sas, de las po den do to mar co nhe ci-
men to so men te os po li ci a is ne las en vol vi dos,
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co e o juiz com pe-
ten te para au to ri zar as me di das ne ces sá ri as a
sua re a li za ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri da de po li ci al,
me di an te au to ri za ção do juiz, po de rá pres tar
in for ma ções in cor re tas e fal sas so bre a re a li za-
ção e o an da men to de in ves ti ga ções pre pa ra-
tó ri as, sem pre que es sas in for ma ções pos sam
fa ci li tar as in ves ti ga ções.

Art. 2º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-
bro de 1940 – Có di go Pe nal –, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te ar ti go:
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Vi o la ção de si gi lo po li ci al
Art. 343-A. Di vul gar in de vi da men te in-

for ma ções so bre in ves ti ga ções po li ci a is pre -
pa ra tó ri as ou in qué ri tos po li ci a is:

Pena – de ten ção, de seis me ses a um
ano, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Se o agen te pre ten de
di fi cul tar ou im pe dir o an da men to das ati vi-
da des po li ci a is:

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

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

Jus ti fi ca ção

O com ba te ao cri me or ga ni za do fre qüen te-
men te exi ge um tra ba lho de mo ra do e pa ci en te dos
ór gãos po li ci a is, que gra du al men te de vem co le tar
evi dên ci as e pre pa rar o ca mi nho para os fu tu ros in -
qué ri tos po li ci a is e ações pe na is. Con tu do, o Có di-
go de Pro ces so Pe nal dis ci pli na ape nas o in qué ri to
po li ci al pro pri a men te dito, fa zen do-se ne ces sá rio
dis por tam bém so bre as in ves ti ga ções pre pa ra tó ri-
as à sua ins ta u ra ção.

Por ou tro lado, é no tó rio que a di vul ga ção pre -
ci pi ta da de in for ma ções so bre es sas in ves ti ga ções
pode em mu i to pre ju di cá-las, fre qüen te men te es va-
zi an do-as de qual quer efi cá cia. Assim, é mis ter tam -
bém in clu ir no Có di go Pe nal, no ca pí tu lo ati nen te
aos cri mes con tra a ad mi nis tra ção da jus ti ça, dis po-
si ti vo cri mi na li zan do essa di vul ga ção, com es pe ci al
se ve ri da de quan do haja o ob je ti vo de di fi cul tar as in -
ves ti ga ções.

Em face des sas ob ser va ções, con to com o as -
sen ti men to de meus pa res para a apro va ção des te
pro je to, que con si de ra mos útil e ne ces sá rio à ple na
re a li za ção da jus ti ça.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Ney
Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 OUTUBRO DE 1941 (*) 

Có di go de Pro ces so Pe nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre-
ta a se guin te Lei:
....................................................................................

Art. 23. Ao fa zer a re mes sa dos au tos do in qué ri-
to ao juiz com pe ten te, a au to ri da de po li ci al ofi ci a ra ao
Insti tu to de Iden ti fi ca ção e Esta tís ti ca, ou re par ti ção
con gê ne re, men ci o nan do o ju í zo a que ti ve rem sido

dis tri bu í dos, e os da dos re la ti vos à in fra ção pe nal e à
pes soa do in di ci a do.

• Vide De cre to-Lei nº 3.992, de 10 de de zem bro de 1941, so bre
es ta tís ti cas cri mi na is.
• Vide arts. 40 e 41 da Lei nº 5.250, de 9 de fe ve re i ro de 1967 so -
bre ação pe nal nos cri mes de im pren sa.

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

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Có di go Pe nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre-
ta a se guin te Lei:
....................................................................................

Art. 343. Dar, ofe re cer, ou pro me ter di nhe i ro ou
qual quer ou tra van ta gem a tes te mu nha, pe ri to, tra du-
tor ou in tér pre te, para fa zer afir ma ção fal sa, ne gar ou
ca lar a ver da de em de po i men to, pe rí cia, tra du ção ou
in ter pre ta ção, ain da que a ofer ta ou pro mes sa não
seja ace i ta:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Se o cri me é co me ti do com o
fim de ob ter pro va des ti na da a pro du zir efe i to em pro -
ces so pe nal, apli ca-se a pena em do bro.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003

Acres cen ta ar ti go à Lei nº 8.078, de
11 de se tem bro de 1990 (Có di go de De fe-
sa do Con su mi dor), ti pi fi can do como cri -
me a ma nu ten ção de in for ma ções ne ga ti-
vas so bre con su mi dor em ca das tros,
ban co de da dos, fi chas ou re gis tros por
pe río do su pe ri or a cin co anos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de

1990, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 73-A. Man ter in for ma ções ne ga ti-
vas so bre con su mi dor em ca das tros, ban co
de da dos, fi chas ou re gis tros por pe río do
su pe ri or a cin co anos.

Pena – De ten ção, de um a seis me ses,
ou mul ta.”

Art. 2º Esta Lei en tra rá em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

O Có di go de De fe sa do Con su mi dor dis põe, em
seu art. 43, so bre as con di ções para a cri a ção e a ma -
nu ten ção de ban cos da dos e ca das tros de con su mi-
do res.

O re fe ri do dis po si ti vo de ter mi na que os ca das-
tros e da dos de con su mi do res de vem ser ob je ti vos,
cla ros, ver da de i ros e em lin gua gem de fá cil com pre-
en são (§ 1º) e que a aber tu ra de ca das tro, fi cha, re -
gis tro e da dos pes so a is e de con su mo de ve rá ser co -
mu ni ca da por es cri to ao con su mi dor, quan do não so -
li ci ta da por ele (§ 2º).

O con su mi dor tem o di re i to de aces so às in for-
ma ções e da dos pes so a is de con su mo ar qui va dos
so bre ele (ca put), as se gu ran do-se-lhe, sem pre que
en con trar ine xa ti dão nos seus da dos e ca das tros, o
di re i to de exi gir sua ime di a ta cor re ção, de ven do o ar -
qui vis ta, no pra zo de cin co dias úte is, co mu ni car a al -
te ra ção aos even tu a is des ti na tá ri os das in for ma ções
in cor re tas (§ 3º).

O CDC tam bém de ter mi na que os ca das tros e
da dos de con su mi do res não po de rão con ter in for ma-
ções ne ga ti vas re fe ren tes a pe río do su pe ri or a cin co
anos (§ 1º).

Ten do em vis ta a re per cus são ne ga ti va da in clu-
são do nome do con su mi dor nes ses ca das tros e ban -
cos de da dos, com sé ri as im pli ca ções no aces so ao
cré di to, o le gis la dor – além de es ta be le cer, como já se 
men ci o nou, as con di ções para sua cri a ção e ma nu-
ten ção – cri mi na li zou al gu mas con du tas re la ci o na das
a essa ati vi da de.

Assim, o art. 72 do CDC dis põe que é cri me, su -
je i to à pena de de ten ção de seis me ses a um ano ou
mul ta, im pe dir ou di fi cul tar o aces so do con su mi dor
às in for ma ções que so bre ele cons tem em ca das tros,
ban co de da dos, fi chas e re gis tros, en quan to que o
art. 73 de ter mi na que de i xar de cor ri gir ime di a ta men-
te in for ma ção so bre con su mi dor cons tan te de ca das-
tro, ban co de da dos, fi chas ou re gis tros que sabe ou
de ve ria sa ber ser ine xa ta é cri me, su je i to à pena de
de ten ção de um a seis me ses ou mul ta.

Enten de mos que a ma nu ten ção de in for ma ções
ne ga ti vas so bre o con su mi dor em ca das tros e ban cos
de da dos por pe río do su pe ri or a cin co anos é tão con -
de ná vel como as con du tas cri mi na li za das pelo CDC,
mo ti vo pelo qual es ta mos pro pon do sua in clu são no rol
das in fra ções pe na is pre vis tas nes se di plo ma le gal.

Essa me di da cer ta men te con tri bu i rá para que
os res pon sá ve is por ca das tros e ban cos de da dos de
con su mi do res, es pe ci al men te os ser vi ços de pro te-
ção ao cré di to, to mem as pre ca u ções ne ces sá ri as
para as se gu rar que es te jam con for me a le gis la ção, o
que re sul ta rá em be ne fí cio ao con su mi dor, mu i tas ve -
zes pre ju di ca do pelo for ne ci men to de in for ma ções in -
de vi das a seu res pe i to.

Por todo o ex pos to, con ta mos com o apo io dos
ilus tres Pa res para a apro va ção do pro je to.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Se na-
dor Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Có di go de De fe sa do Con su mi dor

....................................................................................
Art. 43. O con su mi dor, sem pre ju í zo do dis pos to

no art. 86, terá aces so às in for ma ções exis ten tes em
ca das tros, fi chas, re gis tros e da dos pes so a is e de
con su mo ar qui va dos so bre ele, bem como so bre as
suas res pec ti vas fon tes.

§ 1º Os ca das tros e da dos de con su mi do res de -
vem ser ob je ti vos, cla ros, ver da de i ros e em lin gua gem
de fá cil com pre en são, não po den do con ter in for ma ções
ne ga ti vas re fe ren tes a pe río do su pe ri or a cin co anos.

§ 2º A aber tu ra de ca das tro, fi cha, re gis tro e da dos
pes so a is e de con su mo de ve rá ser co mu ni ca da por es -
cri to ao con su mi dor, quan do não so li ci ta da por ele.

§ 3º O con su mi dor, sem pre que en con trar ine xa-
ti dão nos seus da dos e ca das tros, po de rá exi gir sua
ime di a ta cor re ção, de ven do o ar qui vis ta, no pra zo de
cin co dias úte is, co mu ni car a al te ra ção aos even tu a is
des ti na tá ri os das in for ma ções in cor re tas.

§ 4º Os ban cos de da dos e ca das tros re la ti vos a
con su mi do res, os ser vi ços de pro te ção ao cré di to e con -
gê ne res são con si de ra dos en ti da des de ca rá ter pú bli co.

§ 5º Con su ma da a pres cri ção re la ti va à co bran-
ça de dé bi tos do con su mi dor, não se rão for ne ci das,
pe los res pec ti vos Sis te mas de Pro te ção ao Cré di to,
qua is quer in for ma ções que pos sam im pe dir ou di fi-
cul tar novo aces so ao cré di to jun to aos for ne ce do res.
....................................................................................

Art 72. Impe dir ou di fi cul tar o aces so do con su-
mi dor às in for ma ções que so bre ele cons tem em ca -
das tros, ban co de da dos, fi chas e re gis tros:

Pena – De ten ção de seis me ses a um ano ou
mul ta.
....................................................................................

Art 73. De i xar de cor ri gir ime di a ta men te in for-
ma ção so bre con su mi dor cons tan te de ca das tro, ban -
co de da dos, fi chas ou re gis tros que sabe ou de ve ria
sa ber ser ine xa ta:

Pena – De ten ção de um a seis me ses ou mul ta.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.
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So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te do Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al que será lida pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

OF.CCS Nº 60/2003

Bra sí lia, 4 de agos to de 2003

Exmº Sr.
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co, nos ter mos do ar ti go 8º do Re gi men-

to Inter no do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que
em sua 6a Re u nião, re a li za da nes ta data, o Con se lho
re ce beu a co mu ni ca ção de re nún cia do Se nhor Car -
los Ro ber to Ber linck ao man da to de Su plen te de Re -
pre sen tan te das Empre sas de Impren sa Escri ta.

Res pe i to sa men te. – Con se lhe i ro José Pa u lo
Ca val can ti  Fi lho, Pre si den te
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção e será fe i ta
a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

So bre a mesa, Men sa gem do Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te

Men sa gem nº 155, de 2003 (nº 360/2003, na ori -
gem), de 31 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 51, de 2003 (nº 1.152/2003,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú-
bli ca, que ins ti tui o au xí lio-re a bi li ta ção psi cos so ci al para
pa ci en tes aco me ti dos de trans tor nos men ta is egres sos
de in ter na ções, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.708, de 31 de ju lho de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu o Re cur so nº 20, 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 De cre to Le gis la ti vo nº 247, de 2003
(nº 2.397/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces 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 onda mé dia na ci da de
de Ga ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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 20, DE 2003
Re que re mos, nos ter mos dos §§ 3º e 4º do art.

91 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 247, de 2003, que
“Apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fre quên 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 onda mé dia na ci da de
de Ga ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na”, seja apre ci-
a do pelo Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 1º de agos to de 2003  –Se -
na dor Le o nel Pa van, PSDB/SC

Re que ri men to, de au to ria do Se na dor Le o nel Pa-
van, nos ter mos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, para que o Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 247/2003, que “Apro va o ato que
ou tor ga con ces 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 onda mé dia na ci da de de Ga ro pa ba, SC, seja
apre ci a do pelo Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Em 1º de agos to de 2003.
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‘O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es -
go tou 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 De cre to Le gis la ti vo nº 55, de
2000 (nº 92/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Emis so ra
Sa ran di en 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 Sa ran di,
Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 9, de 2001
(nº 521/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro-
va o ato que re no va a con ces são da So ci e da de Ma to-
gros sen se Rá dio Edu ca do ra Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Co lí der, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 528, de
2002 (nº 1.670/2002, 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 Co la res (Rá dio Co mu ni tá ria Ro sá rio FM Ste -
reo) 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 la res, Esta do do Pará;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 594, de
2002 (nº 1.587/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ipê a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ipê, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 595, de
2002 (nº 1.636/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Lo yo la 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 Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 655, de
2002 (nº 1.758/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Fida – Fun da ção
Igua tu para o De sen vol vi men to e Assis tên cia 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 Igua tu, Esta do do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 666, de
2002 (nº 1.902/2002, 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
Ami gos de San ta Rita 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 Rita, Esta do
do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 673, de
2002 (nº 1.785/2002, 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 Ra di o-

di fu são Co mu ni tá ria Mon tes Cla 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 Mon tes
Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 678, de
2002 (nº 1.791/2002, 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,
Co mu ni tá ria e Ra di o di fu são de Ti ju cas – SC –
ACCRT, Ba ir ros Joáia, XV de No vem bro, Cen tro, Are i-
as e Pra ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ti ju cas, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 692, de
2002 (nº 1.824/2002, 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 dos Ami gos de São Pe dro da União (Acas pu) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de São Pe dro da União, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 697, de
2002 (nº 1.829/2002, 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 Co mu-
ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro de La ges a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa -
ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne i ro;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 701, de
2002 (nº 1.849/2002, 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 Li ber mann FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Go i-
a be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 709, de
2002 (nº 1.864/2002, 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 De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ara ri pe a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ri-
pe, Esta do do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 729, de
2002 (nº 1.927/2002, 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 e Tu rís ti ca de Iga ra tá – Ace ti a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iga ra-
tá, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 742, de
2002 (nº 1.815/2002, 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 Cul tu ral Por tu en se de Rá dio e TV a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Astol fo
Du tra, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 749, de
2002 (nº 2.109/2002, 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 Espor ti va e Cul tu ral dos Ami gos de São Vi cen te
de Fér rer – MA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
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mu ni tá ria na ci da de de São Vi cen te de Fér rer, Esta do
do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 756, de
2002 (nº 1.744/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM
Ci da de de Ita ju bá Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Pre si den te Ole gá rio, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 759, de
2002 (nº 1.841/2002, 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
Edu ca do ra de Uber lân dia Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 769, de
2002 (nº 2.112/2002, 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 Sin to nia Cul tu ral 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 xá, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 14, de
2003 (nº 1.978/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ti va de Co mu ni ca ções de Pe dre i ra para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de
2003 (nº 2.005/2002, 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 e Edu ca ti va Ser ro Azul 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 Ita bi ra, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 20, de
2003 (nº 2.052/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à TV Vale do 
Aço Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 23, de
2003 (nº 1.280/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za o Insti tu to de Ensi no
Pro fis si o na li zan te San to Antô nio da Ca cho e i ra a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pi ra ca ia, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 39, de
2003 (nº 1.885/2002, 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
Mel gas sen 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 Ba rão de Mel ga ço, Esta do de
Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 40, de
2003 (nº 1.886/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Aca de mia Cul tu ral de
San ta He le na – Acult-STH/PR 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 He le na,
Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de
2003 (nº 1.936/2002, 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 Var gi nhen 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 Var gi nha,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 51, de
2003 (nº 1.937/2002, 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 da Co mu ni ca ção de Nova Gra na da-SP a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Nova Gra na da, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 52, de
2003 (nº 1.938/2002, 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, Cul tu ral e Be ne fi cen te – Cen te ná 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 Ta-
ba tin ga, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 61, de
2003 (nº 1.976/2002, 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 Mar ti nho Pra do Jú ni or a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mogi Gu a çu,
Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 63, de
2003 (nº 1.981/2002, 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 e Cul tu ral Co mu ni tá ria de Bra si lân dia de Mi nas
– ASBCBRAS a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Bra si lân dia de Mi nas, Esta do
de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 66, de
2003 (nº 1.918/2002, 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 Fa mí lia de Vi ra dou ro a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi ra dou ro, Esta do
de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 71, de
2003 (nº 1.994/2002, 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, Edu ca-
ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor te a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Juiz de Fora,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 78, de
2003 (nº 2.027/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
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que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Gló ria do Go i tá a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Gló ria do Go i tá, Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 80, de
2003 (nº 2.036/2002, 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 de Ipu i u na, para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ipu i u na, Esta do de
Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 84, de
2003 (nº 2.040/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma
de Co mu ni ca ção Rio Cas ca Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Abre Cam po, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 88, de
2003 (nº 2.047/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asvip – Asso ci a ção
de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio do Ba ir ro São Vi -
cen te de Pa u la 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 Go tar do, Esta do de Mi nas
Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 95, de
2003 (nº 2.049/2002, 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 Rá dio Tro pi cal FM de Vera – MT (ACRT / 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 Vera, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 99, de
2003 (nº 2.062/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Alvo ra da
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Vila Rica, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 105, de
2003 (nº 2.090/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fu tu ra FM
Mi nas Ci da de de Mon te San to Ltda. para ex plo rar ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Mon te San to de Mi nas, Esta do de Mi nas
Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 107, de
2003 (nº 2.102/2002, 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
Co mu ni tá ria FM Rio Ne ves de São Ra i mun do das
Man ga be i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de São Ra i mun do das Man ga be i-
ras, Esta do do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 109, de
2003 (nº 2.104/2002, 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 Pró Cam pus 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 xi as do Sul, Esta do do
Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 111, de
2003 (nº 2.106/2002, 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 Fe i to ria FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Le o pol do, Esta do do
Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 114, de
2003 (nº 2.110/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Abem ce – Asso ci a-
ção do Bem Estar do Me nor de Cha val-CE a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cha val, Esta do do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 117, de
2003 (nº 2.117/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção das Mu -
lhe res Ma mo nen ses – AMM a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Espi no sa, Esta -
do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 125, de
2003 (nº 2.133/2002, 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 da Zona Nor te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 127, de
2003 (nº 2.137/2002, 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 Ami -
gos de Cabo Ver de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cabo Ver de, Esta do de Mi -
nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 128, de
2003 (nº 2.142/2002, 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 Ca ra gua ta tu 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 Ca ra gua ta tu ba, Esta do
de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 130, de
2003 (nº 2.145/2002, 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 ne fi cen te Nos sa Se nho ra da Con ce i ção – Rá dio
Mil le ni um a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Pe re i ras, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 145, de
2003 (nº 1.962/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Rá dio FM de Pi men ta Bu e no a exe cu tar ser vi-

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  6 22173AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL368     



ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi men ta
Bu e no, Esta do de Ron dô nia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 146, de
2003 (nº 1.985/2002, 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
Co mu ni tá ria Jo a no po len 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 Jo a nó po lis,
Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 154, de
2003 (nº 2.215/2002, 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 Di a no po li na 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 Di a nó po lis,
Esta do de To can tins;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 161, de
2003 (nº 2.105/2002, 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 Bru ma di nho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Bru ma di nho, Esta do de Mi nas
Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 182, de
2003 (nº 2.222/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Pri -
ma ve ra FM de Gu a ri ba Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Gu a ri ba, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 183, de
2003 (nº 2.223/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à KMR – Te-
le 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 
Itaí, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 186, de
2003 (nº 1.970/2002, 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
Agres 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 Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 195, de
2003 (nº 2.300/2002, 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
Stê nio Con gro 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 Três
La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 197, de
2003 (nº 2.506/2002, 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
Vingt Ro sa do para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Mos so ró, Esta do do
Rio Gran de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 213, de
2003 (nº 2.301/2002, 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
Cal me rin da Lan zil lot ti 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 
Bra sí lia (Ce i lân dia), Dis tri to Fe de ral;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 214, de
2003 (nº 2.405/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Co lo ra do para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Co lo ra do, Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 216, de
2003 (nº 2.383/2002, 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 Ama zô nia Viva 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 Be lém, Esta do do Pará;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 217, de
2003 (nº 1.745/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Ci -
da dã 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 Li nha res,
Esta do do Espí ri to San to;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 222, de
2003 (nº 1.738/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à RB – Rá dio
e Tele vi 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
Eco po ran ga, Esta do do Espí ri to San to;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 239, de
2003 (nº 2.358/2002, 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 Pa dre Eze qui el Ra mim 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 Ro lim de Mou ra, Esta do de Ron dô nia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 242, de
2003 (nº 1.708/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Nas sau
– Edi to ra, Rá dio e Te le vi são Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 246, de
2003 (nº 2.224/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM
da Bar ra 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 Bar ra
Ve lha, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 253, de
2003 (nº 2.403/2002, 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
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de Ra di o di fu são Edu ca ti va Nos sa Se nho ra Mi la gro sa
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 Ma ra ca naú, Esta do
do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 308, de
2003 (nº 1.736/2002, 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 ra guá, Esta do de Go iás;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 318, de
2003 (nº 2.406/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Cruz 
de Mal 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 Mogi
das Cru zes, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 319, de
2003 (nº 869/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção Na -
gib Ha ic kel para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de São Luís, Esta do do
Ma ra nhão;e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 326, de
2003 (nº 2.277/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Mi -
raí FM Sté reo 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
Mi raí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão 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.

São os se guin tes os tex tos fi na is

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 528, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co la res (Rá dio Co-
mu ni tá ria Ro sá rio FM Ste reo) 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 la res Esta do do Pará.

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 101, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co la res (Rá dio Co mu-
ni tá ria Ro sá rio FM Ste reo) 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 Co la res, Esta do
do Para.

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, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 594, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men-
to Cul tu ral e Artís ti co de Ipê a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ipê 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 204, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu-
ral e Artís ti co de Ipê 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 Ipê, 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, 26 de ju nho de 2003. – Hé lio
Cos ta, Vice-Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 595, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Lo yo la de Ra dio 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 Belo Ho ri zon te,
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 332, de 25 de ju nho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Lo yo la de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria 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 Belo Ho ri zon 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.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 655, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a FIDA –
Fun da ção Igua tu para o De sen vol vi men to
e Assis tên cia 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 
Igua tu, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 304, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
FIDA – Fun da ção Igua tu para o De sen vol vi men to e
Assis tên cia So ci al 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 Igua tu, 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, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te, Se na dorRe gi nal do Du ar te, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 666, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção dos Ami gos de San ta Rita 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 Rita, Esta do do
Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 803, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Ami gos de San ta Rita 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 Rita, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te,  Se na dor Edi son Lo bão, Re la tor
(ad hoc)

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 673, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Mon-

tes Cla 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 Mon tes
Cla ros, 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 475, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Mon tes
Cla ros 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 Mon tes Cla ros, 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, 8 de ju lho de 2003. –  Osmar
Dias, Pre si den te, Se na dor Hé lio Cos ta, Re la tor

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 678, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral, Co mu ni tá ria e Ra di o di fu-
são de Ti ju cas – SC – ACCRT, Ba ir ros
Joáia, XV de No vem bro, Cen tro Are i as e
Pra ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ti ju cas, Esta-
dos 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 à Por-
ta ria n° 848, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral, Co mu ni tá ria e Ra di o di fu são de
Ti ju cas – SC – ACCRT, Ba ir ros Joáia, XV de No vem-
bro, Cen tro, Are i as e Pra ça 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, a ci da de de Ti ju cas, 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, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Le o nel Pa van, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 692, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU) a exe cu tar ser vi ço de
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ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de São
Pe dro da União, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por-
ta ria nº 713, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU) a exe cu tar, 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 Pe dro da União,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – He lio Cos ta, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 697, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do
Ba ir ro de La ges a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa -
ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta-
ria nº 746, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro
de La ges a exe cu tar, 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 ra cam bi, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar dias, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha, Re -
la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 701, 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 Li -
ber mann FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Go i a-
be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 341, de 28 de ju nho de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Li ber mann FM a exe cu tar, 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 Go i a be i ra. Esta do de 
Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 08 de ju lho de 2003 – Osmar
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 709, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ri pe,
Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 552, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção De De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe a exe cu tar, 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 Ara ri pe, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, em 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 729, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de
Iga ra tá  –  A.C.E.T.I. a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fus]ao co mu ni tá ria na ci da de de
Iga ra tá, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 20, de 8 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de
Iga ra tá – A.C.E.T.I. 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 Iga ra tá, Esta do
de São Pa u lo.
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Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, em 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha, Re -
la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 742, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni ta ria Cul tu ral Por tu en se
de Ra dio e TV a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Astol fo Du tra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 601, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu en se de Rá dio
e TV a exe cu tar, 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 Astol fo Du tra, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 749, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va e Cul tu ral
dos Ami gos de São Vi cen te de Fér rer –
MA, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Vi cen te de
Fér rer, Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 543, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va e Cul tu ral dos
Ami gos de São Vi cen te de Fér rer – MA, a exe cu tar,
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 Vi cen te de Fér rer, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são,  8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor, ad hoc.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 23, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Insti tu to
de Ensi no Pro fis si o na li zan te San to Antô -
nio da Ca cho e i ra a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pi ra ca ia, 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 709, de 14 de no vem bro de 2000, que
au to ri za o Insti tu to de Ensi no Pro fis si o na li zan te
San to Antô nio da Ca cho e i ra 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 Pi ra ca ia,
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,  8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – De mós te nes Tor res,  Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 39, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Cul tu ral Mel gas sen 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 Ba rão de Mel ga ço, Esta do de
Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 655, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Mel gas sen 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 Ba rão
de Mel ga ço, 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, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Jo nas Pi-
nhe i ro, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 40, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Aca de-
mia Cul tu ral de San ta He le na –
ACULT-STH/PR a exe cu tar ser vi ço de ra-
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di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San -
ta He le na, 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 673, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Aca de mia Cul tu ral de San ta He le na –
ACULT-STH/PR, 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 He le na, 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.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Íris de Ara ú jo, Re la to ra  (ad hoc).

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 50, DE 2003

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
Var gi nhen 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 Var gi-
nha, 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 503, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Var gi nhen-
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 Var gi nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

 Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 51, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria da Co muni ca ção de
Nova Gra na da – SP, a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Nova Gra na da, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 548, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca ção de Nova
Gra na da – SP, 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 Nova Gra na da, Esta do de
São Pa u lo.

Art.  2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Íris de Ara ú jo, Re la to ra.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 52, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção  Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi cen te – 
Cen te ná rio, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co muni tá ria na ci da de de Ta ba tin-
ga, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 550, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi cen te –
Cen te ná rio 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 Ta ba tin ga, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 63, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni-
tá ria de Bra si lân dia de Mi nas –
ASBCBRAS, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra si-
lân dia de Mi nas, 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 111, de 6 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Bra si lân dia de Mi nas – ASBCBRAS, 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 Bra si-
lân dia de Mi nas, 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, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 66, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Comunitária Família de
Viradouro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi ra dou-
ro, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 765, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Associação Comunitária Família de Viradouro 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 Vi ra dou ro, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de Ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te. – Re la tor, Jo nas Pi nhe i ro.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 71, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Centro
Social, Educacional e Cultural da Zona
Norte a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Juiz de Fora,
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 784, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
o Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor -
te 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 Juiz de Fora, 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, 8 de Ju lho de 2003. – Osmar 
Dias, Pre si den te. – Re la tor, Hé lio Cos ta.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 78, DE 2003

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 Gló ria do Go i tá a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Gló ria do Go i tá, 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 477, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Gló ria do Go i tá 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 Gló ria do Go i tá, 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, 8 de Ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te. – José Jor ge, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 80, DE 2003

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
Ipu i u na, para o De sen vol vi men to Artís ti-
co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ipu i u-
na, 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 554, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u-
na, para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral 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 Ipu i u na, 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, 8 de Ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te. – Ael ton Fre i tas, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 88, DE 2003

Apro va ato que au to ri za a ASVIP –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu-
ni tá rio do Ba ir ro São Vi cen te de Pa u la a
exe cu ta,r ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de São Go tar do, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 467, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
ASVIP – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá-
rio do Ba ir ro São Vi cen te de Pa u la a exe cu tar, pelo
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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
Go tar do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

 Sala da Co mis são, 26  de ju nho  de    2003. –
Osmar Dias, Pre si den te. – Ael ton Fre i tas, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 95, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de 
Vera-MT (ACRT/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
Vera, Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 520, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de
Vera-MT (ACRT/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 Vera, 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, 8 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te. –  Re la tor, Jo nas Pi nhe i ro.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 99, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Alvo ra da a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Vila Rica, Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 721, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Alvo ra da 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 Vila Rica, 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, de 2003. – Se na dor Osmar
Dias, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 107, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio
Ne ves de São Ra i mun do das Man ga be i-
ras 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 Ra i mun do
das Man ga be i ras, Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 110, de 6 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio Ne ves de
São Ra i mun do das Man ga be i ras 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 Ra i-
mun do das Man ga be i ras, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edi son Lo -
bão, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 109, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Pró Cam pus 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 xi as 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 302, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Cam pus 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 -
xi as 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, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Hé lio Cos ta,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 111, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM a
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exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de São Le o pol do, 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 474, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria 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 São Le o pol do, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re -
la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 114, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar do
Me nor de Cha val  –  CE a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cha val, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar do Me nor De
Cha val–CE 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 Cha val, 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, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 117, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção das Mu lhe res Ma mo nen ses  –  AMM 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Espi no sa, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 677, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za

a Asso ci a ção das Mu lhe res Ma mo nen ses  –  AMM 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 Espi no sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 125, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção dos Ami gos da Zona Nor te a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Na tal, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 96, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Ami gos da Zona Nor te 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 Na -
tal, 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.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 127, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Ami gos de Cabo Ver de a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cabo Ver de, Esta do de Mi-
nas Ge rais.

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 83, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de 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
Cabo Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 128, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba a exe cu tar
servi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São
Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 106, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu 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 Ca -
ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 130, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção – Rá dio Mil le ni um
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Pe re i ras, 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 26, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa Se nho ra
da Con ce i ção – Rá dio Mil le ni um 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 Pe re i ras,
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, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 145, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de Pi men-
ta Bu e 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 Pi men ta
Bu e no, Esta do de Ron dô nia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 86, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de Pi -
men ta Bu e no 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 pi men ta Bu e no,
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.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 146, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção  Cul tu ral Co mu ni ta ria Jo a no po len 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 Jo a nó po lis, Esta do
de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 684, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len 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 Jo a nó po lis, 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,08 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se-
ca, Re la tor (ad hoc).

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 154, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Di a no po li na 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 Di a nó po lis,
Esta do de To can tins.

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 222, 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 Di a no po li na de Ra di o di fu são
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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 Di a nó po lis, Esta do de To can tins.

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, 08 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – João Ri be i ro, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 161, DE 2003

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 Bru ma di-
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 Bru ma di nho,
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 472, de 22 de agos to 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 Bru ma di nho 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 Bru-
ma di nho, 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,08 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te  – Ael ton Fre i tas, Re la-
tor.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – 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) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor He rá cli to For -
tes pela or dem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, como Lí der da Mi no ria, peço a mi nha ins -
cri ção no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª fica ins cri to.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
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.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª fica ins cri ta em pri me i ro lu gar.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – 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.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Fica V. Exª ins cri ta como se gun da ora do ra para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – 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. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª fica ins cri to para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel nos ter mos do Re gi men to Inter no.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – 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 Le o nel Pa van
pela or dem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, no caso de au sên cia de uma Se na do ra ou de
um Se na dor ins cri tos, que são as Se na do ras He lo í sa
He le na e Lú cia Vâ nia e o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, eu
gos ta ria de ser o pró xi mo a fa lar no pe río do das co -
mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª, que foi ele i to com uma gran de vo ta ção
em San ta Ca ta ri na, nes ta si tu a ção é o pri me i ro su-
plen te.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Digo ao Se na dor que, no meu lu gar, hoje é im pos sí vel.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PL no
mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Va mos in ter ca lar com os ora do res ins cri tos.

O Se na dor José Ma ra nhão pe diu a pa la vra, pela 
or dem, para fa zer sua ins cri ção.

Fica V. Exª ins cri to para o uso do ho rá rio da Li -
de ran ça do PMDB.

A Mesa fará isso in ter ca la da men te com os ora -
do res ins cri tos. O di re i to de V. Exª está as se gu ra do no 
Re gi men to Inter no.
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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 Lí der He rá cli to
For tes, 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,
alí nea “a”, do Re gi men to Inter no, pela Li de ran ça da
Mi no ria.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o tem po é cur to para que dis cu ta mos
as sun to de ta ma nha gra vi da de, mas im por ta aqui,
aci ma de tudo, fa zer mos um aler ta ao Se na do, que
pre ci sa se po si ci o nar di an te de um pro ble ma cuja gra -
vi da de vem-se apro fun dan do: a cri se nos Mu ni cí pi os
bra si le i ros. Hoje mes mo, cen te nas de pre fe i tu ras es -
tão fe chan do as por tas num ges to de pro tes to pela
que da nos re pas ses do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os, mas tam bém num pe di do de so cor ro para 
que algo seja fe i to a fim de re ver ter a si tu a ção de pe -
nú ria em que se en con tram. Hoje e nos pró xi mos
dias, cen te nas de Pre fe i tos es ta rão em Bra sí lia e es -
pe ram de nós uma so lu ção.

Não de fen do a de ci são ex tre ma de mu i tos de les
de fe cha rem as por tas dos Exe cu ti vos mu ni ci pa is e sus -
pen de rem o fun ci o na men to de re par ti ções e os ser vi-
ços à po pu la ção. Como os mem bros do Po der Ju di ciá-
rio, são eles tam bém par te de um Po der e não po dem
sim ples men te cru zar os bra ços. Mas não pos so ig no rar
suas di fi cul da des, como tam bém não pos so de i xar de
dar ra zão a boa par te de suas re i vin di ca ções.

A que da nos re pas ses cons ti tu ci o na is do FPM
vem se acen tu an do nos úl ti mos três me ses, em de -
cor rên cia, so bre tu do, da re du ção na ati vi da de eco nô-
mi ca do País. A exa cer ba ção da po lí ti ca de ar ro cho
está atin gin do de for ma cru el cer ca de 70% dos mais
de 5.500 Mu ni cí pi os bra si le i ros, que têm no FPM a
sua prin ci pal fon te de re cur sos.

Em com pa ra ção com o pri me i ro se mes tre do
ano pas sa do, as pre fe i tu ras re ce be ram, nes te ano,
R$2,4 bi lhões a me nos. Em al guns Esta dos, as pre fe i-
tu ras es tão re ce ben do qua se a me ta de do que re ce bi-
am no ano pas sa do, o que sig ni fi ca um per cen tu al
mu i to su pe ri or à que da ve ri fi ca da na ar re ca da ção dos 
im pos tos que cons ti tu em o Fun do, no ta da men te o
Impos to de Ren da e o Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos.

Há dú vi das in clu si ve so bre a cor re ção dos cál -
cu los efe tu a dos para o re pas se do FPM aos Mu ni cí pi-
os, da mes ma for ma com que os pre fe i tos vêm tam -
bém ques ti o nan do a de fa sa gem nos re cur sos re la ti-
vos à me ren da es co lar e ao Fun def. Os Pre fe i tos sa -
bem que, com re la ção ao FPM, os va lo res re al men te
va ri am e cos tu mam cair de maio a agos to, mas o que

está acon te cen do de fato é a re du ção da par ti ci pa ção
dos Mu ni cí pi os no bolo tri bu tá rio. Na dé ca da de 80, os 
Mu ni cí pi os che ga ram a re ce ber 23% des se bolo; hoje
re ce bem 13% da ar re ca da ção na ci o nal.

A mo bi li za ção dos pre fe i tos atin ge todo o País.
Nas duas úl ti mas se ma nas, vi mos nos jor na is e na te -
le vi são o dra ma por que pas sam as po pu la ções des -
ses Mu ni cí pi os. No meu Esta do, o Pi a uí, que é um
Esta do po bre, a si tu a ção não po de ria ser di fe ren te e é 
até tal vez mais gra ve.

Se gun do me in for ma o pre si den te da Asso ci a-
ção Pi a u i en se de Mu ni cí pi os, José Maia Fi lho, a in-
ten ção dos Pre fe i tos não é a de fe char as se des dos
exe cu ti vos mu ni ci pa is. No en tan to, ele lem bra que,
além da ca pi tal, em ape nas ou tras cin co ci da des a ar -
re ca da ção de im pos tos como o ISS tem peso. A es -
ma ga do ra ma i o ria não tem re ce i ta pró pria e de pen de
dos re pas ses do Esta do e da União.

O Pi a uí, Sr. Pre si den te, não cus ta re pe tir, é um
Esta do po bre, e re ce be cer ca de 60% do que a Ba hia,
por exem plo, re ce be do FPM. Como sa be mos, o FPM
é for ma do por 22,5% da re ce i ta lí qui da ar re ca da da
pela União com o Impos to de Ren da e o IPI, e os va lo-
res trans fe ri dos às pre fe i tu ras são pro por ci o na is à po -
pu la ção, ou seja, sem ar re ca da ção pró pria su fi ci en te,
os me no res mu ni cí pi os são os mais afe ta dos.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, o que os pre fe i tos de se jam é ter voz nas dis cus-
sões so bre a re for ma tri bu tá ria. Afi nal, to das as ações 
se dão nos Mu ni cí pi os, é jus to que os seus ges to res
par ti ci pem des te de ba te. Se er ra mos no pas sa do,
seja ao per mi tir mos a cri a ção de sen fre a da de no vos
mu ni cí pi os, mu i tos de les sem con di ções de se
auto-sus ten ta rem, seja ao trans fe rir mos para eles no -
vas obri ga ções e ser vi ços sem a de vi da con tra par ti da
de re cur sos, o mo men to para re ver essa si tu a ção é
ago ra. O Se na do tem uma res pon sa bi li da de mu i to
gran de e não pode se omi tir.

Os Pre fe i tos de fen dem, por exem plo, que to dos
os im pos tos – in clu in do aí con tri bu i ções como a
CPMF e a Cide – fa çam par te da base de cál cu lo do
FPM. Se esta é a me lhor so lu ção, não nos cabe di zer
nes te mo men to. Mas o Go ver no Fe de ral, que já de-
mons trou ter ciên cia das di fi cul da des dos Mu ni cí pi os,
ten do, in clu si ve, re ce bi do en ti da des que con gre gam
os Pre fe i tos, tem que mos trar mais sen si bi li da de para
o pro ble ma e apre sen tar suas pro pos tas. Des de, é
cla ro, que não re ca i am so bre a clas se mé dia, como a
su ges tão aven ta da de adi ar o pa ga men to da res ti tu i-
ção do Impos to de Ren da.

O meu Par ti do, o PFL, não quer mais im pos tos,
pelo con trá rio, quer que a re for ma re pre sen te uma
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me nor car ga tri bu tá ria. Mas quer tam bém que ela seja 
mais bem di vi di da, pois mais da me ta de do que o Go -
ver no ar re ca da não é di vi di do en tre os en tes fe de ra ti-
vos. E, por isso, de ci diu con vo car uma mo bi li za ção
na ci o nal dos Pre fe i tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
tido, ao lon go da mi nha tra je tó ria po lí ti ca, um for te
vín cu lo com os in te res ses mu ni ci pa lis tas. Não po de-
ria, por tan to, me omi tir num mo men to como este em
que de mis sões es tão sen do anun ci a das e ser vi ços
es tão sen do pa ra li sa dos, atin gin do as po pu la ções
mais ne ces si ta das.

Faço, des ta tri bu na, ape lo ao Mi nis tro da Fa zen-
da, Antô nio Pa loc ci, para que al gu ma so lu ção emer -
gen ci al seja dada ao pro ble ma, e aos meus co le gas,
para que apro fun de mos esta dis cus são para che gar-
mos o mais pró xi mo pos sí vel de uma so lu ção con sen-
su al, que não de i xe de aten der aos jus tos re cla mos
dos Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Antes de con ce der a pa la vra ao pri me i ro ora -
dor ins cri to, Se na dor De mós te nes Tor res, a Mesa
cha ma a aten ção do Ple ná rio para o es tri to cum pri-
men to do pra zo re gi men tal, que será mu i to im por tan-
te, já que hoje te mos a ins cri ção de vá ri os Lí de res, te -
mos as co mu ni ca ções ina diá ve is, e tam bém os ora-
do res re gu lar men te ins cri tos.

Por tan to, o cum pri men to do pra zo re gi men tal
será bas tan te im por tan te para que to dos, Lí de res e
ora do res, te nham opor tu ni da de de se ma ni fes tar e
não haja pre ju í zo para nin guém.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor De mós te nes
Tor res.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos, Se na dor.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, “o que
era novo, jo vem, hoje é an ti go e pre ci sa mos to dos re -
ju ve nes cer” (Bel chi or).

Os pri me i ros sete me ses do Go ver no do Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, sur pre en de ram o Bra sil. Ima gi na-
va-se um pe río do de di fi cul da de, prin ci pal men te por -
que o ce ná rio eco nô mi co era nada al vis sa re i ro em ra -
zão das des con fi an ças in ter nas e ex ter nas com o es -
ti lo pe tis ta de ge ren ci ar o País.

Era na tu ral que o Pre si den te so li ci tas se pa ciên-
cia, e o ge ne ro so povo bra si le i ro deu mais que uma
chan ce para que a má qui na ad mi nis tra ti va en con tras-

se o ca mi nho da go ver na bi li da de. O tem po não é ain da
ca paz de afi an çar frus tra ção ge ral, mas há cer te za de
que a via tra ça da até ago ra não leva a lu gar ne nhum.
Um Pre si den te deve cri ar es pe ran ças, e esse pa pel
Lula de sem pe nha mu i to bem, mas pre ci sa se lem brar
de que elas têm pra zo de va li da de e são res ga ta das
em ta xas men su rá ve is de efi ciên cia do Esta do.

O pri me i ro se mes tre foi po bre em ação e pró di-
go de um fa la tó rio con fu so, às ve zes vul gar, re co nhe-
ci da men te es ta ba na do e im pró prio ao ocu pan te do
Pa lá cio do Pla nal to. Se há algo que o Pre si den te Lula
con se guiu im pri mir no Bra sil foi a cri a ção de um es pa-
ço li vre do di zer, onde pros pe ra a me di o cri da de da
“sín dro me de Ofé lia”, ou seja, só fala quan do tem cer-
te za. São ma ni fes ta ções re ga das de du bi e da de, des -
ti tu í das de con te ú do e pron tas a ca u sar imen sa in se-
gu ran ça ins ti tu ci o nal.

Nes tes sete me ses, o Bra sil foi re gi do pela ex -
pres são do lu gar-co mum. Re fle xo do ba i le: a con du ta
am bi va len te do Pre si den te Lula, so ma da aos con fli-
tos pú bli cos en tre os Mi nis tros e a pre do mi nân cia de
uma cas ta sin di cal de ba i xa qua li da de fun ci o nal no
se gun do e ter ce i ro es ca lões pro vo cou a ina ção da
má qui na ad mi nis tra ti va. A pan-or to do xia da po lí ti ca
mo ne tá ria jo gou o Bra sil em re ces são. São 583 mil
de sem pre ga dos a mais des de ja ne i ro, o que co roa a
in co e rên cia de um Go ver no que, ir res pon sa vel men te,
pro me teu ge rar dez mi lhões de pos tos de tra ba lho em 
qua tro anos. A fal ta de uma pro pos ta de re for ma agrá -
ria con sis ten te ele va a tem pe ra tu ra no cam po. A po lí-
ti ca ex ter na está sen do re gi da por um an ti a me ri ca nis-
mo pu e ril. E a gran de ban de i ra do PT, o so ci al, ain da é 
um por to por achar. O Fome Zero, pro gra ma ni ti da-
men te cli en te lis ta, dis tri bu iu, de acor do com nú me ros
do Mi nis té rio da Se gu ran ça Ali men tar, até maio, pou -
co mais de ses sen ta mil ces tas bá si cas para as sen ta-
men tos de sem-ter ra, fru to de do a ções vo lun tá ri as da
so ci e da de. Em re la ção ao car tão-ali men ta ção, des ti-
na do a uni fi car os Pro gra mas Bol sa-Ali men ta ção e
Bol sa-Esco la, até ago ra es tão re ce ben do o be ne fí cio
ape nas 39.051 fa mí li as. Uma fa lá cia nu mé ri ca, mas
so be ja men te apo i a da em uma fan tás ti ca cam pa nha
pu bli ci tá ria, que nos faz crer que be las men ti ras pos -
su em al gum com po nen te bas tan te nu tri ti vo. O Pro-
gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til – Peti –,
uma das mais bri lhan tes ini ci a ti vas de in clu são so ci al
do Go ver no, sim ples men te pa rou.

O mais sa li en te no pe río do, en tre tan to, é mes -
mo a in dis far çá vel in ten ção de se es ta be le cer no País
uma “lu la cra cia”. Tra ta-se de um mo vi men to em di re-
ção ao po pu lis mo e de ní ti do ca rá ter de ma gó gi co. É
como dis se o Pre si den te em Lon dres: “O pro ble ma do 
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Bra sil é meu e eu te nho de re sol ver”. Não é sem ra zão
que o Pre si den te trans for mou-se em um cen tro pro -
du tor de dis cór dia no am bi en te in te lec tu al do País,
onde no ta da men te pre do mi na o pen sa men to de es -
quer da. Um gru po de pro fes so res da Uni ver si da de de
São Pa u lo ela bo rou do cu men to no qual diz que a pro -
pos ta pre vi den ciá ria do Go ver no “ten de a des tru ir as
con di ções ma te ri a is e mo ra is das uni ver si da des pú -
bli cas”. Já o his to ri a dor José Mu ri lo de Car va lho, dou -
tor em Ciên cia Po lí ti ca pela Uni ver si da de de Stan ford
(EUA), ava li ou que Lula es ti mu la a ci são e que a “exa -
cer ba ção po pu lis ta pode ter um cus to alto para a go -
ver na bi li da de”.

Ape sar do imen so e gran di o so ca pi tal po lí ti co de -
le ga do pe las ur nas, o Go ver no re ve lou ex tre ma pu si la-
ni mi da de e des vir tu ou o pro je to de re for ma da Pre vi-
dên cia na pri me i ra pres são cor po ra ti va. Du ran te todo o 
pro ces so le gis la ti vo da ma té ria, fo ram vá ri as idas e
vin das, com a fi na li da de te me rá ria de di mi nu ir o pa pel
do Con gres so Na ci o nal. Como pre ten de a una ni mi da-
de, acre di ta que pode trans for mar o Se na do e a Câ ma-
ra dos De pu ta dos em ins tân ci as ho mo lo ga tó ri as da
po lí ti ca dos Go ver na do res e das in sí pi das for mu la ções
do Con se lho de De sen vol vi men to Na ci o nal.

Há algo de obs cu ro nes se jogo de com pen sa-
ções que o Pla nal to faz com os Esta dos. Entre uma
con ta e ou tra so bre as re for mas da Pre vi dên cia e tri -
bu tá ria, o Se nhor Pre si den te faz re for ma de cur to pra -
zo, de olho mu i to mais na con se cu ção de um pro je to
de po der de 8 anos do que efe ti va men te em cri ar as
con di ções fis ca is para o de sen vol vi men to sus ten ta do
do Bra sil. De acor do com da dos do Mi nis té rio da Pre -
vi dên cia, da qui a onze anos será pre ci so fa zer uma
ou tra re for ma pre vi den ciá ria. Ora, es ta mos per den do
a opor tu ni da de de re a li zar um tra ba lho de fi ni ti vo para
fa zer re men dos, uma vez que o Go ver no foi bra va te i ro
an tes da hora, fra que jou no pri me i ro em ba te e de po is
fez um acor do sem um fu tu ro à vis ta.

É in te res san te no tar que o em pre go do rolo
com pres sor do Po der Exe cu ti vo so bre o Le gis la ti vo foi 
po ten ci a li za do, re pe tin do-se a con du ta de Go ver nos
an te ri o res, exa us ti va men te cri ti ca da pelo PT de on-
tem. O gru po que ge ren cia o po der no Bra sil ima gi na
que o Con gres so Na ci o nal tem fun ção sub si diá ria na
con du ção das re for mas. Mas ad vir to que o Se na do
não vai ace i tar pa pel de se gun da ca te go ria. Con for-
me sa li en tei nes ta tri bu na, a fun ção le gi fe ran te é tam -
bém ex pres são da so be ra nia na ci o nal den tro do sis -
te ma de tri par ti ção dos Po de res de se nha do por Mon -
tes qui eu e con sa gra do no Esta do De mo crá ti co de Di -
re i to que a Car ta de 1988 aco lheu.

O Bra sil, em di ver sos mo men tos da His tó ria, as -
sis tiu a um fil me de fi nal in fe liz to das as ve zes que o
pro ta go nis ta ten tou cur var a co lu na dor sal do Po der
Le gis la ti vo. Acre di to que o tem po ain da re ser va rá ao
Go ver no Lula hu mil da de e sa be do ria su fi ci en tes para
en ten der que as so lu ções pre ci sam ser ne go ci a das e
não fru to da im po si ção, ain da que mo ti va da pela ar re-
gi men ta ção de ma gó gi ca das mas sas de sor ga ni za-
das ou ema na da de su pos ta pre des ti na ção di vi na
que o pri me i ro- man da tá rio ima gi na en car nar.

Cris tão que sou, rogo em pre ces to dos os dias
para que o Go ver no Lula en con tre o pru mo e não con -
du za o Bra sil à ar gen ti ni za ção do ex-Pre si den te Fer -
nan do de la Rúa, nem às “cha ve ta das” do as pi ran te a
ca u di lho que ad mi nis tra a Ve ne zu e la. Vale sa li en tar
que, em am bos os ca sos, o im pas se ins ti tu ci o nal foi
pro vo ca do por uma cri se po lí ti ca con du zi da por es-
pas mos de de ma go gia.

Pro fun do ob ser va dor da his tó ria e da prá ti ca po lí-
ti ca do Par ti do dos Tra ba lha do res, o Dr.De nis Ro sen fi-
eld de fi niu que os pri me i ros me ses do Go ver no Lula
pos sui uma es pé cie de ví cio re di bi tó rio: “O PT vive da
de ma go gia (...). Na cam pa nha não ex pli cou que era
so ci al de mo cra ta. Não dis se que iria re for mar, em vez
de re vo lu ci o nar. De ve ria ter fe i to uma pro pos ta de mu -
dan ça viá vel, de ações con cre tas. Lula, ao con trá rio,
pro me teu mun dos e fun dos, e es ses pri me i ros seis
me ses mos tram que di fi cil men te con se gui rá cum prir
to das as pro mes sas (...). Em vez de me lho rar o que
exis tia, o PT re sol veu re in ven tar a roda. Deu nis so”.

A con du ta en sa i a da pelo Exe cu ti vo no tra to com 
o Con gres so Na ci o nal pre ten de ser uma ver são mais
to ta li za da da exí mia dis ci pli na com que tra ta a dis si-
dên cia do Par ti do dos Tra ba lha do res. Ao im por a lei
da mor da ça aos cha ma dos ra di ca is, o mo de lo de go -
ver no que se im plan tou no País al me ja si lên cio mais
pro fun do, tan to que re a li zou uma das ma i o res cam pa-
nhas de co op ta ção par ti dá ria das úl ti mas le gis la tu ras,
e há de li be ra da von ta de de des mo ra li zar o Po der Ju -
di ciá rio.

O Pre si den te Lula pes so al men te pro vo cou a
ins ti tu i ção, o Po der Ju di ciá rio, ao re fe rir-se, sem mo ti-
va ção, a cer ta “ca i xa-pre ta”. Já o Pre si den te do PT,
José Ge no í no, de cla rou que a Jus ti ça es ta ria con ce-
den do li mi na res de re in te gra ção de pos se com o pro -
pó si to de chan ta ge ar o Go ver no em nome dos pri vi lé-
gi os da Ma gis tra tu ra. O Ju di ciá rio não é uma cas ta in -
sus ce tí vel de crí ti cas, mas não se po dem ace i tar in ti-
mi da ções ao exer cí cio da ju ris di ção.

O qua dro fica um pou co mais de li ca do, quan do,
no auge do con fli to agrá rio dos úl ti mos me ses, o Pro -
cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Cla ú dio Le mos Fon te les,
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ga ran tiu que a Cons ti tu i ção au to ri za o es bu lho pos-
ses só rio. Encar re ga do de ze lar pela qua li da de da
apli ca ção da lei, o Che fe do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
foi ir res pon sá vel, pois cri ou mar gem à for ma ção da
ju ris pru dên cia das ruas. O Pro cu ra dor Ge ral do Brin -
de i ro, mu i tas ve zes cha ma do de en ga ve ta dor-ge ral,
teve a opor tu ni da de de se des mis ti fi car, mas o seu
su ces sor tem mu i ta pos si bi li da de de cri ar a “Pro cu ra-
do ria-Ge ral da De so be diên cia Ci vil”.

Srªs e Srs. Se na do res, ob ser vem como está
sen do ex plo si va a com po si ção dos con fli tos agrá ri os
no País. Nes tes sete me ses, fo ram acu mu la das 117
in va sões con tra 102 em todo o ano pas sa do. No Rio
Gran de do Sul, no Pa ra ná e em São Pa u lo, pro pri e tá-
ri os ru ra is e in te gran tes do Mo vi men to dos Tra ba lha-
do res Ru ra is Sem Ter ra es tão pron tos para o en fren-
ta men to mi li tar, en quan to o Go ver no con ti nua en vi an-
do men ções, sem que haja pro vi dên cia con cre ta, e já
exis te a pre o cu pa ção de que a anar quia ge ral pre ju di-
que o de sem pe nho da pró xi ma sa fra. Por con ta do
“ba der na ço”, as ex pec ta ti vas ex ter nas de in ves ti men-
tos es tão sen do re ver ti das ne ga ti va men te, e há en tre
os se to res pro du ti vos, in te lec tu a is, sin di ca is, ar tís ti-
cos e po lí ti cos ní ti do de sa pon ta men to com o Pre si-
den te, con for me apu rou en que te re a li za da pelo jor nal
Fo lha de S.Pa u lo do úl ti mo do min go.

O Dis tri to Fe de ral, Aná po lis, em Go iás, Cam pos
do Jor dão, em São Pa u lo, e ou tras mu i tas de ze nas de 
Mu ni cí pi os bra si le i ros, onde não há ter ra im pro du ti va,
es tão si ti a dos por acam pa men tos, em cli ma de má xi-
ma ten são. Não que ro crer, mas pa re ce que a pro vo-
ca ção é ins ti tu ci o na li za da, e há algo de de li be ra do
para que haja a con fla gra ção. A cri se no cam po tem
de ser exas pe ra da, quan do um Pre si den te da Re pú-
bli ca fala em re for ma agrá ria como dá di va re vo lu ci o-
ná ria, o Mi nis tro se de i xa fo to gra far no acam pa men to
Che Gu e va ra e o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca pro -
põe her me nêu ti ca ma o ís ta ao ler a Cons ti tu i ção.

Sr. Pre si den te, se em re la ção à re for ma agrá ria
o Go ver no Lula tem até fi xa ção pa to ló gi ca, em bo ra
não sa i ba o que fa zer, con for me re co nhe ce o pró prio
co or de na dor do mo vi men to, João Pe dro Sté di le,
quan do o as sun to é se gu ran ça pú bli ca, há exer cí cio
de so lu ção si mu la da para o tal vez mais gra ve pro ble-
ma bra si le i ro. Não é ver da de i ro o ar gu men to de que o
en du re ci men to com o nar co trá fi co e a cri mi na li da de
seja um vi li pên dio aos di re i tos hu ma nos. A ques tão
não é de pro se li tis mo aca dê mi co, mas de ope ra ção.

Srªs e Srs. Se na do res, po dem acre di tar: a te o ria
da fe li ci da de de ho rós co po do Di re i to Pe nal Mí ni mo,
es po sa da pelo Go ver no Lula, é a pre va lên cia do
lobby da ad vo ca cia cri mi nal de ge ne ra da. Se essa

idéia é a dona da ra zão, ban di do da pe ri cu lo si da de de 
Fer nan di nho Be i ra-Mar de ve ria ser con si de ra do um
ide a lis ta. Como mu i to bem sa li en tou o Se na dor Tas so
Je re is sa ti, o Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho maz Bas -
tos, ain da não per ce beu que o cri me or ga ni za do pro -
mo ve guer ra ci vil nas gran des ci da des do País. O Go -
ver no Lula, sete me ses após a pos se, ain da não apre -
sen tou um pro je to de se gu ran ça pú bli ca à Na ção.
Nes se as pec to, acre di to que o Se na do tem uma po si-
ção van guar dis ta e de ve ria as su mir a res pon sa bi li da-
de de for mu lar a pro pos ta de re for ma da tran qüi li da de
pú bli ca.

Na “lu la cra cia”, o Pre si den te go ver na o País em
so le ni da des e anun cia cres ci men to eco nô mi co es pe-
ta cu lar, por que acor dou oti mis ta. Num dia, pro me te
al fa be ti zar 20 mi lhões em qua tro anos; em ou tro, crê
que o Bra sil vai su pe rar a in dús tria do tu ris mo da
Fran ça e da Espa nha, por que tem um pla no fan tás ti-
co. Em tom de sa fi a dor, vai fa zer re for ma agrá ria com
qua li da de e dá bis co i to na boca dos lí de res dos
sem-ter ra. De po is, acre di ta que a in fla ção está de be-
la da e que os ju ros vão ba i xar sis te ma ti ca men te. Lula
fala de ma is e está que i man do seu ca pi tal po lí ti co.

Após sete me ses de go ver no, já era hora de co -
lher pa drão ad mi nis tra ti vo, mas há algo de iner ci al no
es ti lo Lula de ge ren ci ar o País. Na Con fe rên cia de Da -
vos, o Pre si den te re co men dou ao mun do o Pro gra ma
Fome Zero, en quan to o Mi nis té rio da Se gu ran ça Ali -
men tar, até ago ra, não con se guiu de fi nir quem tem
fome. No âm bi to do Mi nis té rio da Edu ca ção, ocor re
algo se me lhan te. O Mi nis tro Cris to vam Bu ar que tem
idéi as fan tás ti cas para re a bi li tar o se tor, mas não con -
se gue sair da re tó ri ca por fal ta ab so lu ta de pri o ri da de
fi nan ce i ra do Go ver no.

Obser vem que a po lí ti ca so ci al do Go ver no é
uma ino mi ná vel fa lá cia. A pre ten di da uni fi ca ção dos
pro gra mas de sen vol vi dos na ad mi nis tra ção Fer nan-
do Hen ri que Car do so, como o Bol sa-Esco la, o Bol-
sa-Ali men ta ção, o Car tão-Ali men ta ção, o Vale-Gás, o 
Peti e o Agen te Jo vem, não in clui pra ti ca men te ne-
nhum be ne fi ciá rio a mais e tra ta-se ape nas de mais
uma al te ra ção for mal, ou seja, a tro ca de no men cla tu-
ra de uma ini ci a ti va de êxi to.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Com mu i to pra zer, con ce do-lhe o apar te.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor De mós-
te nes Tor res, gos ta ria de me so li da ri zar com V. Exª em
seu dis cur so – e com a Se na do ra He lo í sa He le na –,
exa ta men te pela for ma ob je ti va como apre sen ta as de -
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fi ciên ci as que tam bém ve mos na ope ra ção do Go ver-
no. Re al men te, é um Go ver no que pro me te mu i to.
Acom pa nho mais de per to o se tor da edu ca ção e, tal -
vez, nun ca te nha vis to tan ta pro mes sa como ago ra. Na 
re a li da de, com sete me ses de Go ver no, pra ti ca men te,
não há ne nhu ma re a li za ção. Por exem plo, o au men to
do va lor do Fun def – so bre o qual há um pro je to tra mi-
tan do na Câ ma ra – era uma pro mes sa an ti ga do Par ti-
do, e não hou ve ini ci a ti va al gu ma: o va lor con ti nua o
mes mo do ano pas sa do. Pa ra be ni zo V. Exª pelo que
diz com cor re ção e ob je ti vi da de. Mu i to obri ga do.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Mu i to obri ga do, Se na dor José Jor ge, pelo va li o so
apar te.

Lem bro que, até hoje, não se con se guiu de fi nir o 
que seja “po bre” para fins de dis tri bu i ção dos be ne fí-
ci os do Pro gra ma Fome Zero.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Ouço, com pra zer, o apar te do no bre Se na dor Ney
Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor De mós te nes Tor res, a aná li se que V. Exª faz
nos de i xa a to dos pre o cu pa dos. Nós, do PMDB, te-
mos por obri ga ção par ti dá ria apo i ar o Go ver no e o es -
ta mos fa ze mos. No en tan to, en con tra mo-nos um tan -
to quan to ton tos em al gu mas de fi ni ções e si tu a ções.
Por exem plo, quem de nós, no Se na do, teve in for ma-
ções das mu dan ças ocor ri das para a vo ta ção que vai
re a li zar-se hoje? Não há um por ta-voz para nos di zer
o que está acon te cen do; no en tan to, em se gui da,
esse as sun to virá a esta Casa. Qu e re mos que o Go -
ver no dê cer to, mas es ta mos mu i to pre o cu pa dos com 
al gu mas ações que não es tão cla ras ou, pior que isso, 
es ta mos pre o cu pa dos com a pou ca in for ma ção de
que, nós Se na do res, dis po mos. So li da ri zo-me par ci-
al men te com o dis cur so de V. Exª quan do digo que a
si tu a ção nos pre o cu pa. Apo i a mos o Go ver no, mas o
fa ze mos um tan to pre o cu pa dos com essa pou ca cla -
re za de al gu mas si tu a ções que não es tão de fi ni das
como gos ta ría mos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Se na dor Ney Su as su na, agra de ço-lhe por sua in ter-
ven ção e con cor do com V. Exª. O Con gres so Na ci o nal
e prin ci pal men te o Se na do Fe de ral es tão se trans for-
man do em ór gãos ho mo lo ga do res. Há um ver da de i ro
rolo com pres sor, e a de mo cra cia se faz, cla ro, no con -
tra di tó rio.

O Pre si den te vale-se da sua imen sa po pu la ri da-
de e con se gue adi ar as pro vi dên ci as com ges tos po -

pu lis tas e fra ses de sig ni fi ca do al gum, que vêm mais
para con fun dir do que para ex pli car. Do que se pôde
in fe rir dos tem pos de lu lo cra cia, é que há pro je to apa -
ren te de re den ção das mas sas e real con so li da ção e
gló ria de uma neo-eli te no Bra sil.

Sr. Pre si den te, ten do em vis ta os em ba ra ços e
des ca mi nhos do Go ver no Lula e a pre men te ne ces si-
da de de de vol ver ao País a or dem ins ti tu ci o nal e o
cres ci men to eco nô mi co, gos ta ria de su ge rir, sem de -
ma go gia e sem se gun das in ten ções, aos in te gran tes
do meu Par ti do, o PFL, e ao Par ti do da So ci al De mo-
cra cia Bra si le i ra, além de ou tros par ti dos com mu i ta
ex pe riên cia no Po der, como o PMDB, que for me mos
uma es pé cie de con se lho par la men tar de alto ní vel
para au xi li ar o Bra sil a re en con trar-se com a go ver na-
bi li da de. Está ab so lu ta men te fora de ques tão a ocu-
pa ção de car gos ou qual quer exer cí cio de fi si o lo gis-
mo. O úni co pro pó si to é o de co la bo rar para o so er gui-
men to do mo ral do povo bra si le i ro, que pre ci sa de vi -
si bi li da de de fu tu ro nes te mo men to de de sen can to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Den tro do cri té rio de in ter ca lar os Lí de res ins -
cri tos com os ora do res, con ce do a pa la vra para uma
co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, in ci so II, ao no bre Lí der Ael ton Fre i tas, que fa -
la rá pelo Par ti do Li be ral. S. Exª dis põe de até cin co
mi nu tos. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Ma ra nhão,
pela Li de ran ça do PMDB, por cin co mi nu tos. Em se -
gui da, fa la rá o no bre Se na dor Luiz Otá vio e da re mos
se qüên cia com a ins cri ção dos de ma is lí de res.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, hoje, cin co de agos to, a Pa ra í ba
com ple ta 418 anos de fun da ção. Na mesa data, em
1585, os por tu gue ses, em união com os ín di os Ta ba-
ja ras, con se gui ram, de po is de qua tro ex pe di ções fra -
cas sa das an te ri or men te, fun dar a ci da de de Nos sa
Se nho ra das Ne ves. Que de po is se cha mou Fe li péia
de Nos sa Se nho ra das Ne ves, Fre de ri ca, Pa rahy ba
do Nor te e, fi nal men te, João Pes soa. Nome que guar -
da até hoje e que ho me na ge ia uma das fi gu ras mais
em ble má ti cas da Re vo lu ção de 1930, o sem pre sa u-
do so Pre si den te João Pes soa.

A data, que tem um sig ni fi ca do his tó ri co que ul -
tra pas sa os li mi tes nor des ti nos, foi de fun da men tal
im por tân cia para a con so li da ção do do mí nio por tu-
guês no Bra sil. Nas ci da ci da de – sen do a ter ce i ra
mais an ti ga do País – João Pes soa ain da guar da, es -
pe ci al men te em seu sí tio his tó ri co e ao lon go do rio
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Sa nha huá, pa i sa gens se me lhan tes àque las en con-
tra das pe los co lo ni za do res.

Du ran te o nos so go ver no, de mos iní cio a um tra -
ba lho ex tre ma men te im por tan te de pre ser va ção des -
se sí tio his tó ri co, em par ce ria ora com o go ver no es -
pa nhol, ora com o BID e o Ban co do Nor des te, atra vés
do Pro de tur.

O que mais im pres si o na em João Pes soa é sua
vo ca ção tu rís ti ca. Aliás, o Esta do in te i ro apon ta para
essa pers pec ti va eco nô mi ca. E, por isso mes mo, ti ve-
mos a pre o cu pa ção de in ves tir, como nun ca se fez
an tes, em in fra-es tru tu ra tu rís ti ca para o Esta do.
Cons tru í mos a PB-008, atra vés do Pro de tur, li gan do
João Pes soa ao ex tre mo Li to ral Nor te, até os li mi tes
com o Esta do do Rio Gran de do Nor te e, para o Lado
Sul, até os li mi tes com o Esta do de Per nam bu co.

Cons tru í mos a es tra da que leva à Igre ja da
Guia, no mu ni cí pio de Lu ce na, vi san do de sen vol ver o
tu ris mo re li gi o so em todo o in te ri or do Esta do da Pa -
ra í ba. Cons tru í mos, além da du pli ca ção da BR-230,
en tre João Pes soa e Cam pi na Gran de, mais cer ca de
mil qui lô me tros, in ter li gan do os mu ni cí pi os de in te res-
se tu rís ti co com a ca pi tal do Esta do.

Implan ta mos o ferry-boat, dan do nova vida ao
Li to ral Nor te do Esta do.

Atra vés de um pla no de de sen vol vi men to tu rís ti-
co, o Ama nhe cer, que é uma ver da de i ra bús so la para
o tu ris mo pa ra i ba no, ela bo ra do por uma equi pe in ter-
na ci o nal e por téc ni cos do Esta do e da Re gião Nor -
des te, pro cu ra mos in ter li gar to dos os Mu ni cí pi os de
in te res se na área tu rís ti ca.

Além dis so, im plan ta mos dois gran des san tuá ri-
os, ver da de i ros com ple xos tu rís ti cos, que abri gam
todo o flu xo de pe re gri nos que se des lo cam para os
Mu ni cí pi os de So la nha e de Ara ra to dos os anos e
que ali são re ce bi dos numa in fra-es tru tu ra que re al-
men te dá con di ções de ple no de sen vol vi men to à ati -
vi da de tu rís ti ca.

Pro cu ra mos, nes sa mes ma vi são de in te ri o ri zar
o de sen vol vi men to do tu ris mo, am pli ar o Par que dos
Di nos sa u ros, na ci da de de Sou za, o par que das ins -
cri ções de Ita qua ti a ra e Pe dra do Le tre i ro, em ou tros
Mu ni cí pi os do Esta do da Pa ra í ba. Tudo isso por que
acre di ta mos no tu ris mo da Pa ra í ba e de João Pes soa.

Assim, a Pa ra í ba, hoje, está em fes ta. Esses
418 anos de fun da ção do Esta do ale gram o seu povo,
um povo pa cí fi co e or de i ro, com jus ti fi ca da fama de
hos pi ta le i ro. O que pode ex pli car as es ta tís ti cas tu rís-
ti cas lo ca is, que dão con ta de uma ver da de i ra ma nia
de cor di a li da de, que faz com que os vi si tan tes que um 

dia co nhe cem a Pa ra í ba nun ca de i xem de vol tar ao
Esta do.

E é nes te dia fe liz para o Esta do que o jor nal
Cor re io da Pa ra í ba co me mo ra tam bém cin qüen ta
anos de sua fun da ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
gos ta ria de, nes te mo men to em que ho me na ge a mos
nos so Esta do, re gis trar os nos sos pa ra béns aos em -
pre sá ri os que con du zem o jor nal Cor re io da Pa ra í ba
e fa zem dele, se gun do os in di ca do res do IVC, um jor -
nal que tem 70% dos le i to res de todo o Esta do da Pa -
ra í ba.

Apro ve i tan do este mo men to, que ro da qui pa ra-
be ni zar o em pre sá rio Ro ber to Ca val can ti e Be a triz
Ri be i ro, as sim como o exe cu ti vo Ale xan dre Ju bert e a
jor na lis ta Lena Gu i ma rães, que res pon dem pela di re-
ção do jor nal.

Era esta a co mu ni ca ção, 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 no bre Se na dor Luiz Otá -
vio, do PMDB do Esta do do Pará.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Vale do Rio Doce, na
se ma na pas sa da, anun ci ou a de ci são da cons tru ção
do Pólo Si de rúr gi co no Esta do do Ma ra nhão.

Estu do apre sen ta do por uma em pre sa con tra ta-
da pela Vale do Rio Doce de mons trou que a di fe ren ça
en tre a cons tru ção do pólo si de rúr gi co, ou seja, a ver-
ti ca li za ção do mi né rio de fer ro, a pro du ção de pla cas
de mi né rio de fer ro trans for ma das em aço, se ria e
será mais viá vel no Esta do do Ma ra nhão do que pró -
xi mo à Ser ra dos Ca ra jás, em Pa ra o pe bas, em Ma ra-
bá ou até mes mo em Bar ca re na, onde te mos o Por to
da Vila do Con de.

Além dis so, a Vale do Rio Doce, an tes do anún -
cio, an tes de dar o tom bo no Esta do do Pará, re sol veu
tam bém dar um co i ce: aju i zou pro ces so ju di ci al con -
tra O Li be ral, jor nal de re no me na ci o nal, de um gru po
de em pre sá ri os, her de i ros de Ro mu lo Ma i o ra na. Na
ver da de, não co nhe ce a co ra gem, a te na ci da de, a
gar ra e a von ta de de es tar sem pre ao lado do povo do
Pará.

A Vale do Rio Doce, por in ter mé dio do seu Pre -
si den te, Sr. Ro ger Agnel li, ten tou ca lar o Esta do do
Pará, cer ce an do o di re i to de im pren sa e fa zen do com
que o povo do Pará fos se hu mi lha do pela de ci são to -
ma da por esta com pa nhia trans na ci o nal. Esta me ga-
em pre sa re sol veu tam bém ca lar o ór gão de im pren sa
que é um sím bo lo para o Pará e que re pre sen ta tudo
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aqui lo que o Pará tem de von ta de, de de ter mi na ção e
de co ra gem.

Por tan to, leio hoje o edi to ri al do jor nal O Li be-
ral, de do min go, que tem como tí tu lo Sem pre a Ver -
da de!, ao Sr. Ro ger Agnel li, Pre si den te da Com pa-
nhia Vale do Rio Doce:

Não che ga a se cons ti tu ir uma sur pre-
sa, para O Li be ral, es tar sen do pro ces sa do
por sua em pre sa. O jor nal já adi an ta ra, na
se ma na pas sa da, a dis po si ção da CVRD
nes se sen ti do. Sur pre en den tes, isto sim,
são os ar gu men tos ex pos tos em ação que
será apre ci a da pela Jus ti ça do Pará.

Este não é o es pa ço apro pri a do para
se dis cu tir o con ce i to ju rí di co de di fa ma ção,
de li to que a em pre sa pre si di da pelo se nhor
in vo ca ao de man dar ju di ci al men te con tra o
jor nal. Este as sun to será dis cu ti do, de for ma
per ti nen te, nos fó runs apro pri a dos.

Mas este é o es pa ço, sim, para que se
re a fir me um prin cí pio bá si co, ele men tar e
de ter mi nan te da exis tên cia de qual quer ve í-
cu lo de co mu ni ca ção que te nha com pro mis-
so com uma re a li da de na qual não se li mi ta
a ser es pec ta dor, mas par tí ci pe: não se
pode bri gar com os fa tos e mu i to me nos es -
con dê-los da opi nião pú bli ca.

Des de o pri me i ro mo men to em que co -
me çou a ado tar, es pe ci fi ca men te em re la-
ção à Vale, uma li nha edi to ri al em de fe sa
dos in te res ses do Pará, O Li be ral ja ma is se 
des vi ou se quer um mi lí me tro do prin cí pio
men ci o na do. Suas pá gi nas ex pu se ram fa-
tos, da dos, re la tos de si tu a ções e cir cuns-
tân ci as am pa ra dos na ne ces sá ria ob je ti vi da-
de, para per mi tir que seus le i to res dis pu ses-
sem de ele men tos su fi ci en tes para for ma-
rem um ju í zo so bre a em pre sa e sua atu a-
ção no Esta do.

Fez mais o jor nal. Não ape nas se per -
mi tiu exer cer o le gí ti mo di re i to de emi tir opi -
niões – seja por meio de edi to ri a is, seja por
co lu nas edi to ri a li za das –, como fran que ou
es pa ços para que vo zes aba li za das dos
mais di ver sos seg men tos da so ci e da de pa-
ra en se se ma ni fes tas sem so bre ques tões
en vol ven do a Vale e o Esta do.

Então, Sr. Agnel li, por que se agas ta a
Vale? Por que suas pre ten sões e suas
ações, ago ra mais do que nun ca, têm sido
co li den tes e con fli tan tes com os an se i os dos 

pa ra en ses. Nes se con tex to, se ria im pos sí vel
– como con ti nua a sê-lo –, to mar o par ti do
do Pará sem ex por a CVRD a crí ti cas e con -
tra di ções, sem con fron tá-la com as pec tos
re le van tes de sua pró pria mis são em pre sa ri-
al e, mais do que isso, ques ti o ná-la so bre
suas res pon sa bi li da des ins ti tu ci o na is em re -
la ção ao Pará e seu povo.

Mais do que nin guém, o se nhor sabe
que a Vale do Rio Doce é uma po tên cia.
Seu fa tu ra men to é as tro nô mi co. Seus in te-
res ses es tra té gi cos se pro ces sam em es ca-
la mun di al. Sua lo gís ti ca com por ta nú me ros
im pres si o nan tes. Ra ci o nal men te, não te ria
sen ti do ima gi nar que uma em pre sa des se
por te e des sas di men sões vi es se um dia se
sen tir in co mo da da por um jor nal de re gião
como a Ama zô nia, por mu i tos olha da ain da
como ter ra de nin guém, mas ao mes mo
tem po cor te ja da como ter ra da pro mis são,
de ri que zas ines go tá ve is.

Se a Vale de ci de pro ces sar o jor nal
pe las ver da des que tem pro cla ma do e pe las
opi niões crí ti cas que tem ex ter na do, é por-
que a cre di bi li da de de O Li be ral, sua enor -
me e in con tes tá vel au diên cia pe ran te a po-
pu la ção do Esta do e sua his tó ri ca tra di ção
de de fen der os in te res ses do Pará tor na-
ram-se ele men tos ca ta li sa do res, aglu ti na do-
res das frus tra ções, das de ses pe ran ças e
das de si lu sões dos pa ra en ses em re la ção à
CVRD.

A Vale, como de mons tram seus ba lan-
ços, é uma em pre sa que fa tu ra bi lhões, pro -
ve ni en tes da ex plo ra ção de ri que zas re ti ra-
das em sua ma i or par te de ter ri tó rio pa ra en-
se. Mes mo as sim, faz in ves ti men tos inex-
pres si vos na área so ci al e que não têm re fle-
xos na eco no mia do Esta do. Ao in vés de se
pre o cu par em in ves tir no Pará, em be ne fí cio
da po pu la ção, a CVRD quer ti rar di nhe i ro de
uma em pre sa como O Li be ral, que tra ba lha
pelo Esta do, ge ran do em pre gos e de fen den-
do o que é nos so. Por isso é que o jor nal tem 
re ce bi do a so li da ri e da de de todo o povo pa-
ra en se, es po li a do pela CVRD. Estou cer to,
Sr. Agnel li, que a pró pria Vale está sur pre sa
com o apo io de to dos os seg men tos da so ci-
e da de pa ra en se a este jor nal.

A ação ju di ci al mo vi da por sua em pre-
sa con tra O Li be ral é re ve la do ra de um es ti-
lo de ges tão di ta to ri al. Tal vez por isso a
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Assem bléia Le gis la ti va es te ja por apre ci ar
pro po si ção que o tor na per so na non gra ta
ao Esta do. Seu es ti lo em tudo é di fe ren te do 
ado ta do pela ad mi nis tra ção an te ri or da
Vale, que ti nha como pre si den te um em ba i-
xa dor que se fez des ta car pela ele gân cia no 
tra to pes so al, pela ca pa ci da de de diá lo go,
sen si bi li da de e cons ciên cia do pa pel so ci al
que cabe a uma em pre sa do por te da
CVRD. Enfim, um di plo ma ta, na ver da de i ra
acep ção do ter mo.

Não são ape nas as clas ses pro du to-
ras, a clas se po lí ti ca e per so na li da des de
no tó rio des ta que na so ci e da de pa ra en se
que se frus tra ram com a Vale. O mes mo
acon te ce com o ci da dão co mum, que mais
do que nin guém an se ia por usu fru ir de um
pa drão de bem-es tar com pa tí vel com as ri-
que zas ines ti má ve is que o Pará abri ga.

Por isso, Sr. Agnel li, dou-lhe a co nhe cer
uma con fis são e uma pro mes sa que ora faço 
a to dos os pa ra en ses. A con fis são: é dig ni fi-
can te para O Li be ral con fir mar-se como o
por ta-voz das mais le gí ti mas as pi ra ções do
Pará. A pro mes sa: o jor nal não se afas ta rá
ja ma is da pos tu ra de exer cer o sa gra do di re i-
to à li ber da de de in for mar, di ver gir, ori en tar e
ser um ca nal de ex pres são da ver da de.

Por que a ver da de é que vale. Sem pre!
Ro mu lo Ma i o ra na Jú ni or, Pre si den te

das Orga ni za ções Ro mu lo Ma i o ra na, do
Gru po Li be ral.

Faço ques tão, Sr. Pre si den te, de de i xar aqui a ín -
te gra do edi to ri al do jor nal O Li be ral, à di re ção e, em
es pe ci al, ao Pre si den te da Vale, Sr. Ro ger Agnel li.

O Go ver na dor do Esta do, Dr. Si mão Ja te ne,
de po is de re ce ber os es tu dos da nova lo ca li za ção
do pólo si de rúr gi co que será ins ta la do no vi zi nho
Esta do do Pará, no Ma ra nhão, ve ri fi cou que exis -
tem di fe ren ças de re cur sos e que o in ves ti men to é
me nor; hou ve uma re du ção de cer ca de 10% no to -
tal de 1,5 bi lhão de dó la res que será in ves ti do na
ver ti ca li za ção do mi né rio de fer ro. Esses cer ca de
10% tor nam a im plan ta ção do pro je to no Esta do do 
Ma ra nhão mais van ta jo sa fi nan ce i ra men te.

O Go ver na dor do Pará, de po is de re u nir-se com
a Ban ca da fe de ral e es ta du al, com os pre fe i tos, ve re-
a do res, a clas se pro du to ra, os em pre sá ri os e os tra -
ba lha do res do meu Esta do, de ci diu apre sen tar uma
agen da po si ti va, cha ma da Agen da Pará. Nela, o Go -

ver no do Pará exi ge a ver ti ca li za ção do co bre, que
hoje é ob je to de um pro je to no sul do Pará, em Ca naã
dos Ca ra jás, tam bém ex plo ra do pela Vale do Rio
Doce; exi ge a ver ti ca li za ção tam bém do alu mí nio em
Bar ca re na, ci da de pró xi ma a Be lém, onde te mos a
Albrás e a Alu nor te, em pre sas que trans for mam a ba -
u xi ta em alu mi na e pos te ri or men te em alu mí nio e o
ex por tam bru to. O alu mí nio é ex por ta do tam bém sem
a ver ti ca li za ção, sem a trans for ma ção em bens du rá-
ve is para a ge ra ção de em pre go e ren da. Além des -
sas exi gên ci as, cons tam da agen da re fe rên ci as à ca -
pa ci da de de in ves ti men to e à con clu são das eclu sas
de Tu cu ruí; a ver ti ca li za ção dos mi né ri os, in clu si ve
do ní quel; o re flo res ta men to de du zen tos mil hec -
ta res de ter ras que fo ram de gra da das e a cons tru-
ção de qua ren ta mil ca sas. A Agen da Pará está
sen do en tre gue hoje, em Bra sí lia, pelo se cre tá rio
es pe ci al, Dr. Sér gio Leão.

O Go ver na dor do Pará deu um pra zo de dez
dias para que a Vale do Rio Doce se pro nun cie. Se
não o fi zer, sus pen de re mos o di fe ri men to – e aí
que ro ver a con ta da Vale e das em pre sas que tra -
ba lha ram para ela para vi a bi li zar o pro je to da ver ti-
ca li za ção do mi né rio de fer ro. Va mos ta xar, pri me i-
ra men te, o trans por te – vai ser en vi a do o mi né rio
de fer ro pela fer ro via Ca ra jás, da Ser ra dos Ca ra-
jás até o Ma ra nhão. Além de sus pen der mos o di fe-
ri men to, va mos cri ar bar re i ras, prin ci pal men te am -
bi en ta is e eco ló gi cas.

Te re mos a opor tu ni da de de pro var, além da ne -
ces si da de, a vi a bi li da de do pro je to. Fi ca rá evi den te a
ten ta ti va di ta to ri al de sus pen der qual quer tipo de re la-
ci o na men to com a so ci e da de pa ra en se, de ca lar a im -
pren sa do Pará, prin ci pal men te quan do se der am plo
co nhe ci men to de uma ação ab sur da de in de ni za ção
como essa, que ca u sa es pé cie até pela for ma como
foi con du zi da. Te re mos a opor tu ni da de de di a lo gar
com aque les que que rem tra zer o de sen vol vi men to,
ge rar em pre gos, que pre ci sam ob ter re sul ta dos. A
exem plo da com pe tên cia mos tra da nos seus re la ci o-
na men tos in ter na ci o na is, na sua tec no lo gia, eles
tam bém pre ci sam ser com pe ten tes no tra to da co i sa
pú bli ca, prin ci pal men te no aten di men to so ci al e no in -
ves ti men to da ver ti ca li za ção mi ne rá ria no Esta do.

Não bas ta o Pará ser ape nas for ne ce dor de ma -
té ria-pri ma. Te mos um exem plo a não ser se gui do no
Esta do do Ama pá, vi zi nho do Pará, onde, por cin-
qüen ta anos, foi ex plo ra do o man ga nês: res tou na re -
gião um bu ra co, a área so ci al não foi aten di da, só
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exis tem os de sem pre ga dos da em pre sa Ico me e ou -
tros e ou tros pro ble mas ad vin dos da ex plo ra ção do
man ga nês.

Não adi an ta di zer que a re ser va mi ne ral de Ca -
ra jás pode ser ex plo ra da por mais de qua tro cen tos
anos. Te mos que vi a bi li zar ago ra as ne ces si da des do
go ver no e do povo do Pará; não po de mos de i xar para
fazê-lo so men te no fi nal da sua ex plo ra ção. A clas se
po lí ti ca, em pre sa ri al, tra ba lha do ra e o povo do Pará
es tão aten tos, de olho vivo nas de ci sões e nas de fi ni-
ções da Com pa nhia Vale do Rio Doce, que tem hoje
mais de 70% dos seus ne gó ci os no Esta do do Pará. 

Nin guém está le van tan do a ques tão da se gu-
ran ça pú bli ca, da as sis tên cia so ci al, da as sis tên-
cia mé di ca, não se leva em con si de ra ção que as
áre as ri be i ri nhas em tor no do pro je to são ban ca-
das e fi nan ci a das pelo Esta do do Pará. Qu e ro ver
como li da rá a Vale com a pres são de tra ba lha do res
sem ter ra, ín di os e ga rim pe i ros sem a se gu ran ça
pú bli ca do Esta do do Pará. E isso não é ame a ça: é
que ago ra ela é uma em pre sa pri va da, tem os mes -
mos di re i tos de qual quer em pre sa pri va da. Não há
por que ela ter se gu ran ça pres ta da pelo Esta do
den tro das suas ins ta la ções, nem para aten der
suas de man das com os seus li ti gan tes, com os
seus vi zi nhos. Ao con trá rio, tem que ter, como to -
das as em pre sas têm, a sua se gu ran ça pró pria,
pa tri mo ni al, par ti cu lar. Ape nas em caso de con fli-
tos é que a Po lí cia Mi li tar e o Cor po de Bom be i ros
de vem in ter vir.

Ago ra mes mo, Sr. Pre si den te, hou ve um in-
cên dio nas pro xi mi da des de Ca ra jás. Quem vai apa -
gar o in cên dio? É o bom be i ro. Re cur sos do Esta do,
téc ni cas do Esta do, pes so al ades tra do pelo Esta do.
Por mais que te nha sua pe que na es tru tu ra para
essa área, a em pre sa não con se gue aten der à de -
man da de toda a área. Então é im por tan te que isso
fi que cla ro.

Além de me so li da ri zar, além de me in te grar ao
sím bo lo do Pará, à ban de i ra do Pará con tra essa ação
di ta to ri al di ri gi da aos ór gãos de im pren sa, em es pe ci al
ao jor nal O Li be ral, as so cio-me tam bém ao Go ver na-
dor Si mão Ja te ne e à clas se em pre sa ri al, po lí ti ca e
tra ba lha do ra de todo o meu Esta do.

Antes de en cer rar, con ce do apar te ao Se na dor
Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Ouvi o dis -
cur so de V. Exª e fi quei aqui pen san do o que le va ria

uma em pre sa pri va da – que sabe que, se fi zer a fá bri-
ca pró xi ma à ja zi da, eco no mi za em trans por te – a
des lo car in ves ti men tos para ou tra área tão dis tan te.
Fi quei ten tan do en ten der. No mí ni mo, deve es tar ha -
ven do uma guer ra fis cal en tre os Esta dos que que rem
atra ir ou tros in ves ti men tos; não há ou tra jus ti fi ca ti va.
Qu an to mais per to es ti ver da ja zi da, mais lu cra ti vi da-
de apre sen ta rá. Daí a mi nha in da ga ção: está ha ven do
al gu ma mo di fi ca ção nas re gras a pon to de a re gra
má xi ma de que não usar trans por te sig ni fi ca eco no-
mia não ser le va da em con ta?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – No es tu do
téc ni co que a Com pa nhia Vale do Rio Doce apre sen-
tou, Se na dor Ney Su as su na, ar gu men ta-se com a
pro xi mi da de do por to de Ita qui, que fica no Esta do do
Ma ra nhão, na ca pi tal São Luís. Se gun do o ar gu men-
to, o es co a men to da pro du ção é fa ci li ta do, prin ci pal-
men te a ex por ta ção para pa í ses como a Chi na, para
onde o Bra sil ex por ta rá atra vés da Vale do Rio Doce
em gran des quan ti da des. A pro xi mi da de do por to tor -
na viá vel o em pre en di men to, ten do em vis ta que a ja -
zi da de fer ro fica no Esta do do Pará, em Ca ra jás, e
exis te uma fer ro via, a cha ma da Fer ro via dos Ca ra jás,
que aten de a todo o sul do Pará – de Pa ra o pe bas, que 
é o mu ni cí pio-sede de Ca ra jás, pas san do por Ma ra bá
e che gan do até Ita qui, no Ma ra nhão.

Essa ques tão tam bém é dis cu tí vel, por que
todo e qual quer ar gu men to fe i to com re la ção ao
por to tem a con tra par ti da não só dos im pos tos,
como V. Exª mu i to bem co lo ca, como tam bém da
ca pa ci da de de ener gia – a ener gia é ge ra da no
Pará, na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Exis te a ques tão
de im pos tos, exis te a ques tão fis cal. O Pará in clu-
si ve tem uma ques tão mu i to sé ria e gra ve com a
Com pa nhia Vale do Rio Doce, que tam bém tem
isen ção de Impos to de Ren da, um ar ti fí cio que ela
usa, como to das as em pre sas da Ama zô nia usam,
para ob ter in cen ti vo fis cal por meio do Impos to de
Ren da. Ocor re que essa isen ção é ex clu si va men te
para em pre sas que atu am na Ama zô nia.

Qu an do a Com pa nhia Vale do Rio Doce foi
be ne fi ci a da com esse in cen ti vo, no do cu men to
que con ce deu a isen ção, fi cou bem cla ro que ela
ver ti ca li za ria a pro du ção mi ne rá ria do Pará. Isto é,
para ser aten di da, ou me lhor, para que lhe fos se
con ce di do o in cen ti vo, ela te ria que ver ti ca li zar a
pro du ção, o que não fez até hoje com nada, nem
com o alu mí nio, do qual é a ma i or ex por ta do ra do
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mun do; nem com o co bre, que está sen do ins ta la-
do; e, ago ra, com o fer ro.

Por isso, a nos sa guer ra e a nos sa luta. Te nho
cer te za de que o Po der Ju di ciá rio do Pará, mais uma
vez, fará jus ti ça ao nos so povo.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia pror ro ga a Hora do Expe di en te
por mais 15 mi nu tos, para que pos sa mos ou vir as co -
mu ni ca ções ina diá ve is, o Lí der Ael ton Fre i tas e, logo
em se gui da, o Lí der Hé lio Cos ta.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – 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) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, de po is do bri lhan te dis cur so do Se na-
dor Luiz Otá vio, peço mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel de po is da Hora do Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pelo Re gi men to, V. Exª tem o di re i to de ins cri-
ção as se gu ra do para fa lar como Lí der, e o fará logo
após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ael ton Fre i tas,
que dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ma ni fes tar,
nes te pro nun ci a men to, as sim como o fez o Se na-
dor He rá cli to For tes, mi nha pro fun da pre o cu pa ção
com o fu tu ro dos pe que nos e mé di os Mu ni cí pi os
bra si le i ros, ci tan do, a tí tu lo de exem plo, as si tu a-
ções en fren ta das por ci da des da mi nha que ri da
Mi nas Ge ra is, Esta do com o ma i or nú me ro de Mu -
ni cí pi os do País.

Mais de 100 pre fe i tu ras do Esta do es tão com
as por tas fe cha das, com ex ce ção dos ser vi ços
emer gen ci a is, na ten ta ti va de sen si bi li zar o Go ver-
no e o Con gres so Na ci o nal para a fra gi li da de de
suas fi nan ças, que lhes vem im pon do sé ri as res tri-
ções. É evi den te que a atu al cri se é fru to da cri a-
ção, mu i tas ve zes de sor de na da, de no vas ci da des
na úl ti ma dé ca da. Entre tan to, in de pen den te de cul-
pas e de ori gens, a ver da de para o mo men to é que

a clas se po lí ti ca na ci o nal em con jun to terá que en-
con trar so lu ções de vi a bi li da de.

Vá ri os dos pre fe i tos mi ne i ros se fa zem pre -
sen tes hoje, na Ca pi tal Fe de ral, em re u nião da
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os, em prol, a
meu ver, de uma ca u sa ab so lu ta men te ne ces sá ria,
que é evi tar a re du ção e ga ran tir o au men to do re -
pas se de re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os, FPM, que já caiu bem mais de 30% en -
tre maio e ju nho. E é es pe ci al men te para me so li-
da ri zar com os pre fe i tos que faço uso da pa la vra
nes te mo men to, pois da dos da Asso ci a ção Mi ne i ra
de Mu ni cí pi os in di cam que 80,6% das Pre fe i tu ras
do Esta do de Mi nas Ge ra is, em ci da des com até 20
mil ha bi tan tes, têm nos re cur sos do fun do fe de ral
qua se a me ta de de sua re ce i ta.

Como um le gí ti mo mu ni ci pa lis ta, que já sen -
tiu na pele os de sa fi os diá ri os de uma pre fe i tu ra de
mé dio por te – co man dan do a ad mi nis tra ção mu ni-
ci pal da mi nha ci da de na tal, Itu ra ma –, con si de ro o
au men to de re pas se do Fun do de Par ti ci pa ção dos 
Mu ni cí pi os fun da men tal para ga ran tir, no âm bi to
mu ni ci pal, con di ções de ge ra ção de em pre go, ren -
da e pro gra mas so ci a is.

Pou quís si mos Mu ni cí pi os são auto-sus ten tá ve is.
Em Mi nas, por exem plo, a ma i o ria dos 468 Mu ni cí pi os
com até 10 mil ha bi tan tes não tem fon te de re ce i ta pró -
pria sig ni fi ca ti va. O IPTU, que po de ria ali vi ar a si tu a ção,
tem efe i to fra co de vi do aos al tos ín di ces de ina dim plên-
cia. Uma que da de re ce i tas pro ve ni en tes do FPM, nes te
mo men to, agra va ria tal vez de for ma ir re cu pe rá vel os
qua dros mu ni ci pa is em todo o nos so País. 

As re i vin di ca ções mu ni ci pa is tam bém en vol-
vem os go ver nos es ta du a is, no que se re fe re aos
gas tos com as po lí ti cas lo ca is, trans por te es co lar e
ou tros ser vi ços. A es cas sez de ver bas está se tra -
du zin do em gra ves pro ble mas em ci da des de to-
das as re giões do Esta do. Inter rup ção na en tre ga
de me di ca men tos, cor te de trans por te es co lar em
zo nas ru ra is, de mis sões e ho rá ri os de fun ci o na-
men to re du zi dos são al guns exem plos que es tão
acon te cen do no dia-a-dia. 

Para fa zer jus ti ça, é bom de i xar cla ro que o
Orça men to ad mi nis tra do pela União e Esta dos é
es cas so. Os co fres fe de ra is tam bém so fre ram ba -
ques sig ni fi ca ti vos que de ter mi na ram a re du ção do 
re pas se aos Mu ni cí pi os, como a re tra ção de 22%
do IPI so bre au to mó ve is.
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Fe liz men te, a po lí ti ca, aci ma de tudo, é uma arte 
de ne go ci a ção ca paz de ge rar efi ci en tes al ter na ti vas
ad mi nis tra ti vas na su pe ra ção de cri ses.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por to dos
os mo ti vos aqui ex pos tos, faço um ape lo para que o
Go ver no Fe de ral, os Esta dos e as pre fe i tu ras in ten si-
fi quem, o mais rá pi do pos sí vel, um diá lo go ma du ro e
cons tru ti vo em bus ca das so lu ções que ve nham ga -
ran tir a sus ten ta bi li da de de to dos.

E nós, da ma i or ins tân cia le gis la ti va do País,
te re mos a res pon sa bi li da de de tra ba lhar pelo con -
sen so en tre as par tes, de i xan do de lado even tu a is
di fe ren ças po lí ti co-par ti dá ri as, as sim que a re for-
ma tri bu tá ria che gue a esta Casa. O que está em
jogo, nes ta ques tão, é a dig ni da de de mi lhões de
bra si le i ros que pre ci sam de em pre go e ren da para
so bre vi ver e fa zer o País cres cer. Di an te dis so, o
res to é se cun dá rio.

Como Se na dor da Re pú bli ca e mu ni ci pa lis ta con-
vic to, co lo co-me pu bli ca men te à dis po si ção dos Pre fe i tos
de Mi nas Ge ra is para aju dá-los da me lhor ma ne i ra pos -
sí vel no diá lo go com o Go ver no Fe de ral e com o Go ver-
no Esta du al. São es sas ações que re al men te dão sen ti-
do à ocu pa ção des te car go de ta ma nha res pon sa bi li da-
de que tive a hon ra de as su mir no iní cio do cor ren te ano.
Com uma jus ta e bem pla ne ja da re di vi são do bolo tri bu-
tá rio na ci o nal, quem ga nha é o Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der Tião Vi a na.
(Pa u sa.)

Va mos en tão ini ci ar as co mu ni ca ções ina diá ve is.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, os Lí de res têm pre fe rên cia re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa tem ciên cia dis so, Se na do ra He lo í sa
He le na. O fato é que o Se na dor Hé lio Cos ta co mu ni-
cou à Mesa que ao in vés de fa lar ele, que es ta va ins -
cri to, o Se na dor Tião Vi a na fa ria uso da pa la vra.

Como o Se na dor Tião Vi a na de cli nou da pa la-
vra, va mos ini ci ar as co mu ni ca ções ina diá ve is, e V.
Exª, Se na do ra He lo í sa He le na, é a pri me i ra ins cri ta.

Por tan to, con ce do a pa la vra a V. Exª, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pou quís si mas
pa la vras, gos ta ria de tra zer a esta Casa al gu mas ex pli ca-

ções so bre o ocor ri do na sex ta-fe i ra no pré dio do INSS. É 
evi den te que des de sex ta-fe i ra es tou ten tan do ter tran-
qüi li da de para tra tar do tema, para não ver, além do meu
cor po mar ca do, a mi nha alma, o meu co ra ção, a mi nha
dig ni da de como mi li tan te do PT e a mi nha con di ção de
mu lher e tra ba lha do ra.

No en tan to, Sr. Pre si den te, ape nas hoje, pela
ma nhã, con se gui co me çar a re ver a for ma como al gu-
mas per so na li da des po lí ti cas es ta vam le van do à opi -
nião pú bli ca a ex pli ca ção para a ação tru cu len ta e in -
to le ran te de um gru po da Po lí cia Fe de ral, que é pre -
pa ra do, in clu si ve, para en fren tar se qües tra do res e
nar co tra fi can tes. E por sa ber dis so é que vou de i xar,
ane xo ao meu pro nun ci a men to, um do cu men to do
Sin di ca to dos Po li ci a is Fe de ra is do meu Esta do de
Ala go as em so li da ri e da de a mim e aos ou tros ser vi-
do res que fo ram du ra men te ata ca dos.

Mas tam bém que ro de i xar re gis tra das al gu mas
con si de ra ções. E por quê? Por que, como to dos sa be-
mos, uma men ti ra re pe ti da mu i tas ve zes vira ver da de.
Todo o tem po fi cou-se re pe tin do pela im pren sa, por per -
so na li da des e di ri gen tes im por tan tes, que ti nha ha vi do a
in va são de pré dio pú bli co e, por tan to, era jus ti fi cá vel uma
ação enér gi ca da Po lí cia Fe de ral. No en tan to, te nho a
obri ga ção de di zer, con tro lan do a ad je ti va ção que gos to
de usar, que quem for ca paz de afir mar isso é pi lan tra, vi -
ga ris ta, mo le que, ma lan dro, até por que eu es ta va lá, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res.

Ha via, é ver da de, um gru po de 15 ser vi do res
pú bli cos que fo ram con vi da dos, pelo Pre si den te do
INSS, para uma re u nião no ter ce i ro an dar. Qu an do
aque les ser vi do res che ga ram lá, no en tan to, o Pre si-
den te do INSS re sol veu que não se iria re u nir com
aque le gru po de ser vi do res. Fui até ele, ape lan do
para que se re u nis se. Ele me dis se: “Se na do ra, es tou
mu i to cons tran gi do. Não pos so ir até lá, por que não
te nho o que di zer a eles”. Isso por que os ser vi do res ti -
nham sido co mu ni ca dos, na que le dia, na boca do ca i-
xa do ban co, que não iam re ce ber os seus sa lá ri os. E
aí, foi ape lo para cá, ape lo para lá, o Pre si den te da
OAB tam bém apa re ceu, en fim, todo mun do fa zen do
ape lo para ten tar re sol ver o pro ble ma.

O Pre si den te do INSS, en tão, sai da sua sala
e se re ú ne com to dos nós, com os 15 ser vi do res e
co mi go, que lá es ta va. Fi quei qua se que todo o
tem po na sala do Pre si den te do INSS, ten tan do
bus car uma al ter na ti va, uma so lu ção. E ele dis se:
“Se na do ra, vou até o Mi nis tro ten tar bus car uma
jus ti fi ca ti va, em bo ra eu sa i ba que será qua se im -
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pos sí vel. Mas vou até lá e vol to para me re u nir com
a se nho ra e com os ser vi do res”. Eu dis se: “Está
mu i to bem”.

Mais ou me nos uma hora de po is, ele li gou, e
aten di ao te le fo ne. Como, cada vez mais, te nho a
cons ciên cia de que meus an jos da guar da são
bons, cos tu mam ir aos in fer ni nhos dos ou tros para
des co brir o que é que se pode fa zer, pedi para a
Drª Ra quel, Che fe de Ga bi ne te dele – eu es ta va ao
lado dela –, co lo car o te le fo ne no viva voz para que
ela e a co mis são dos 15 ser vi do res o ou vis sem. E
ele não é do i do de ne gar que dis se isso. Pelo me -
nos numa so ci e da de ma chis ta como a nos sa, ho -
mem tem que man ter a pa la vra, se não não é ho -
mem mes mo. Dis se o Pre si den te do INSS: “Se na-
do ra He lo í sa He le na, es tou vol tan do, con for me me 
com pro me ti, e faço um ape lo à se nho ra, por que
es tou pre o cu pa do de ser ofen di do mo ral men te pe -
los ser vi do res. Qu e ro que a se nho ra des ça à ga ra-
gem do pré dio, jun ta men te com dois ser vi do res, a
Srª Ja ni ra e o Sr. Tor qua to [ser vi do res es tes que
co nhe ci lá], para me re ce ber, para evi tar que eu
seja ofen di do mo ral men te”. Ele es ta va com medo
de ser ofen di do pe los cer ca de 20 ser vi do res pú bli-
cos do INSS do Rio de Ja ne i ro que lá es ta vam. E aí
des ci para a ga ra gem e fi quei es pe ran do. Inter fo-
nei para a Drª Ra quel: “Drª Ra quel, onde está o
Pre si den te? Inclu si ve, te nho que ir a uma mis sa
da qui a pou co”.

Eu já ha via li ga do para o Dr. Ru bens Appro ba to e
dito: “Não se pre o cu pe, Dr. Ru bens. Obri ga da por ter vin -
do. Tudo já está re sol vi do”. O Dr. Ru bens Appro ba to con -
fir mou isso, hoje, no jor nal Fo lha de S.Pa u lo. Dis se ain -
da ao Dr. Ru bens: “Está tudo re sol vi do. Os ser vi do res
vão em bo ra, sa bem que não será pos sí vel se rem re ce bi-
dos, mas, in clu si ve, es tão en ten den do [olhem a mi nha
ino cên cia] como um ges to de gran de za a vol ta do Pre si-
den te do INSS aqui, mes mo que não seja para tra zer ne -
nhu ma so lu ção para o caso, ape nas para ex pli car”.

Qu an do che go à ga ra gem, Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, o que en con tro? O gru po da Po lí cia Fe de-
ral lá es ta va, pre pa ra do para en fren tar nar co tra fi can-
tes e se qües tra do res, ar ma do até os den tes. A Po lí cia
Fe de ral nos agre diu a to dos. Arras tou-me para fora da 
ga ra gem e es pan cou as pes so as que lá es ta vam. Um
dos es ti lha ços da bom ba qua se ar ran ca uma das ve i-
as, de gros so ca li bre, do pes co ço de uma se nho ra.

Qu an to à ver são que es tão dan do para os fa tos, só
peço, pelo amor de Deus, que não di gam isso. Di gam

qual quer co i sa, mas é men ti ra que um gru po de ser vi do-
res te nha in va di do o pré dio e de lá não te nha sa í do! Isso
é men ti ra. Eu fa lei como o Pre si den te do INSS. Por que
eu ia des cer para a ga ra gem? Para fa zer o quê? Des ci
para a ga ra gem a pe di do dele, para re ce bê-lo, para im -
pe dir, se gun do a vi são dele, que ele fos se ofen di do mo -
ral men te pe los ser vi do res. A co mis são de ser vi do res ia
em bo ra, por que lá não ti nha o que fa zer.

Sr. Pre si den te, é por isso que en ca mi nhei três re -
que ri men tos: um para o Mi nis tro da Jus ti ça, por que que -
ro de ta lhes da ope ra ção; ou tro para o Mi nis tro da Pre vi-
dên cia, por que tam bém que ro de ta lhes da ope ra ção; e
ou tro para a Pro cu ra do ria Par la men tar da Casa, que tem 
obri ga ção re gi men tal de ze lar pela ima gem dos Par la-
men ta res, in de pen den te men te de eles se rem da “pa ne li-
nha” ou não de qual quer Go ver no.

Aten den do a pe di do dos meus fi lhos, da mi nha
fa mí lia e dos meus ami gos, não me es tres sa rei mais
com o caso. O que se ria da his tó ria sem os pu si lâ ni-
mes? Não ha ve ria um dos mais be los ver sos de Ce cí-
lia Me i rel les, não ha ve ria um dos mais be los ver sos
de Fer nan do Pes soa. Sabe V. Exª, Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, que, em la tim, pu si lâ ni me sig ni fi ca gen te
de alma pe que na. E “tudo vale a pena quan do a alma
não é pe que na”.

Sei que al guns exa ge ra ram. Alguns Par la-
men ta res, in clu si ve, dis se ram: “A He lo í sa não foi
agre di da; ser vi dor al gum foi agre di do”. Men ti ra!
Sei que esse tipo de ho mem exis te – é cla ro. Um
dia, com cer te za, eles se rão apla u di dos pela his tó-
ria da Me di ci na, pois aca ba rão por de sen vol ver
uma téc ni ca ino va do ra e re vo lu ci o ná ria de pros ta-
tec to mia sem in ci são ci rúr gi ca. Esses, re al men te,
pela in ti mi da de que têm do ba lan ço de uma de ter-
mi na da área da es tru tu ra ana to mo fi si o ló gi ca do
apa re lho re pro du tor mas cu li no, tal vez se jam ca pa-
zes de men tir, men tir e men tir.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, de i xo re gis tra do que os ser vi do res ti nham de -
ci di do sair. E co mu ni quei tal fato ao Pre si den te do
INSS. O Pre si den te do INSS ti nha co nhe ci men to,
pe diu-me para ir até a ga ra gem para re ce bê-lo, e,
in fe liz men te, em vez de en con trá-lo, en con tra mos
a es tru tu ra da Po lí cia Fe de ral para ba ter em todo
mun do que ali es ti ves se.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. SENADORA HELOÍSA HELENA
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. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, para
uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, por cin co
mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu não po de ria, de for ma al gu ma,
pas sar a im pres são de ter um com por ta men to omis so
ou atí pi co di an te do fato re la ta do por uma Se na do ra
da Re pú bli ca, mem bro des ta Casa, fi li a da ao Par ti do
dos Tra ba lha do res. To dos te mos res pe i to por sua fi -
gu ra pes so al e por sua bi o gra fia. Não po de ria de i xar
de me ma ni fes tar no sen ti do de ten tar en con trar um
ca mi nho de equi lí brio e de es cla re ci men to dos fa tos.

Fui in for ma do so bre esse gra ve epi só dio que
en vol veu a in te gri da de fí si ca da Se na do ra He lo í sa
He le na e de ou tros ser vi do res por uma jor na lis ta da
Rede Glo bo, pois eu es ta va no in te ri or do Esta do do
Acre. Pron ta men te, te le fo nei para a Se na do ra e hi po-
te quei so li da ri e da de a S. Exª. Infor ma ram-me a res -
pe i to de um ato uni la te ral de agres são e de ex ces so
da Po lí cia Fe de ral ao con ter o gru po de ma ni fes tan tes
onde es ta va a Se na do ra He lo í sa He le na.

De po is, ou tras in for ma ções me che ga ram às
mãos, e faço ques tão de di vul gá-las ao Se na do Fe de-
ral, numa ten ta ti va de tam bém res pe i tar aque les que
te nham sido ví ti mas de al gum ato de in jú ria ou de di -
fa ma ção di an te dos epi só di os.

Diz o Di re tor-Pre si den te do INSS, Dr. Ta i ti Ine -
na mi:

A res pe i to dos fa tos ocor ri dos no edi fí-
cio sede do INSS no úl ti mo dia 1º de Agos -
to, é im por tan te es cla re cer o quan to se gue:

1. Logo pela ma nhã um gru po de ser -
vi do res em gre ve pas sou a im pe dir a en tra-
da e sa í da dos ser vi do res e vi si tan tes ao
pré dio do INSS, uti li zan do, in clu si ve, cor ren-
te e ca de a do tra zi dos por eles pró pri os para 
obs tru ir o por tão de en tra da da ga ra ge.

2. O Di re tor-Pre si den te, con ver san do
com o sin di ca lis ta João Tor qua to, des de o
iní cio se dis pôs a re ce ber uma co mis são de
ser vi do res, des de que o gru po pas sas se a
per mi tir o li vre trân si to dos ser vi do res ao
pré dio. Pon de rou-se, in clu si ve, que im pe dir
a sa í da das pes so as que es ta vam den tro do 
pré dio con fi gu ra va cár ce re pri va do, o que
ex tra po la va qual quer ação de cu nho re i vin-
di ca tó rio. A ati tu de do gru po tam bém es ta va

co lo can do em ris co a in te gri da de fí si ca dos
ser vi do res, mu i tos dos qua is che ga ram a
pu lar pe las ja ne las do pri me i ro e se gun do
an da res do pré dio, para po de rem sair do
pré dio. Há, in clu si ve, re la to de ser vi dor que
foi agre di do fi si ca men te ao ten tar in gres sar
no pré dio para tra ba lhar.

3. A Po lí cia Mi li tar foi aci o na da logo no
iní cio do in ci den te, vi san do dar se gu ran ça
ao pa tri mô nio pú bli co e aos ser vi do res que
ali se en con tra vam.

4. Ape sar de to das as ten ta ti vas de
diá lo go, não foi cum pri da a exi gên cia de li-
be ra ção do aces so dos ser vi do res ao pré-
dio, e, após a no tí cia de que ha via sido efe -
tu a do o des con to em fo lha de pa ga men to
dos ser vi do res do Rio de Ja ne i ro em gre ve,
o gru po ale gou que não que ria mais ne nhu-
ma ne go ci a ção e que não sa i ria do pré dio e
nem per mi ti ria que a Di re to ria Co le gi a da o
fi zes se. O ter ce i ro an dar do pré dio, onde
fica o ga bi ne te da Di re to ria Co le gi a da, foi to -
ma do pe los ma ni fes tan tes, im pe din do a sa í-
da dos Di re to res.

5. Di an te dis so, a Po lí cia Fe de ral foi
aci o na da para dar se gu ran ça à Di re to ria e
pos si bi li tar a sa í da dos Di re to res e ser vi do-
res do pré dio.

A Di re to ria ten tou de i xar o pré dio pela
ga ra ge, com a pro te ção da PM e da Po lí cia
Fe de ral, mas foi im pe di da pe los sin di ca lis tas
que co me ça ram a ba ter na la ta ria do car ro,
pos ta ram-se sen ta dos na tra je tó ria e pas sa-
ram a agre dir ver bal men te o Di re tor-Pre si-
den te.

6. A Se na do ra He lo i sa He le na, no
trans cor rer dos acon te ci men tos, com pa-
re ceu ao INSS, di zen do que vi nha a pe di-
do do co man do de gre ve para in ter me di-
ar as ne go ci a ções. Ela foi re ce bi da pela Di -
re to ria, que es cla re ceu não po der aten der à
re i vin di ca ção do gru po (pa ga men to dos sa -
lá ri os dos ser vi do res em gre ve no Rio de
Ja ne i ro), ten do em vis ta que essa era uma
de ci são de go ver no e que não com pe tia à
Di re to ria do INSS mo di fi cá-la.

7. O Pre si den te da OAB, Dr. Ru bens
Appro ba to, que tam bém es te ve no INSS
para in ter me di ar a ne go ci a ção, che gou a
con ver sar com o Mi nis tro da Casa Ci vil pelo
te le fo ne e ob te ve dele a res pos ta da im pos-
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si bi li da de de aten di men to do gru po de ma ni-
fes tan tes. Ele pró prio pas sou tal in for ma ção
para o gru po, mas é cer to que ha via en tre
os ma ni fes tan tes pes so as que não es ta vam
in te res sa das em re sol ver qual quer pro ble-
ma, mas tão-so men te cri ar um fato po lí ti co.
Uma ser vi do ra do Rio de Ja ne i ro, a di ri gen-
te sin di cal Ja ni ra, che gou a di zer que só sa i-
ria do pré dio se fos se “ar ras ta da pe los ca-
be los”.

8. O Di re tor-Pre si den te, na pre sen ça
da Se na do ra He lo í sa He le na e do Pre si den-
te da OAB, con ver sou com um gru po de ma -
ni fes tan tes que ha via in va di do o 3º an dar do 
pré dio, com pro me ten do-se a le var ao Mi nis-
tro Ber zo i ni a re i vin di ca ção do gru po e dar
uma res pos ta atra vés do te le fo ne ce lu lar do
sin di ca lis ta João Tor qua to. Enfa ti zou a ne-
ces si da de de os ma ni fes tan tes de i xa rem o
pré dio, pois já ha via uma or dem do Go ver no
para ha ver a de so cu pa ção do pré dio, e que
a for ma como eles es ta vam se por tan do só
con tri bu ía para fe char os ca na is do diá lo go.

9. A Di re to ria teve que se va ler de es-
col ta da Po lí cia Fe de ral para po der de i xar o
pré dio.

10. O Di re tor-Pre si den te e a Di re to ra
de Re cur sos Hu ma nos fo ram até o Mi nis té-
rio fa lar com o Mi nis tro Ber zo i ni, que re i te-
rou sua de ci são de não agen dar re u nião
para aten der ao gru po de ma ni fes tan tes,
que eram os mes mos que, na se ma na an te-
ri or, ti nham in va di do o Ga bi ne te do Mi nis té-
rio da Pre vi dên cia.

11. Essa de ci são do Mi nis tro foi pas sa-
da pelo Di re tor-Pre si den te, por te le fo ne, ao
sin di ca lis ta João Tor qua to e à Se na do ra He -
lo í sa He le na, que, no en tan to, con ti nu ou a
in sis tir no re tor no dele ao pré dio do INSS
para fa lar com o gru po de ma ni fes tan tes.

São pa la vras do Di re tor-Pre si den te do INSS,
Dr. Ta i ti Ine na mi.

E isso, Sr. Pre si den te, vem acom pa nha do de al -
guns fa tos que de vem ser re la ta dos.

Dia 24 de ju lho, hou ve esse epi só dio jun to ao
Mi nis té rio da Pre vi dên cia, em que o Ga bi ne te do Mi -
nis tro Ri car do Ber zo i ni pas sou por uma ten ta ti va de
in va são, com am pla co ber tu ra da im pren sa na ci o nal.

Dia 28 de ju lho, se gun da-fe i ra pas sa da, a uni da-
de de aten di men to Cor de i ro, em Pe tró po lis, Rio de Ja -

ne i ro, teve as fe cha du ras ta pa das por du re pox, o que
di fi cul tou a en tra da dos ser vi do res.

Dia 30 de ju lho, um gru po de cer ca de 50 ser vi-
do res da Pre vi dên cia no Rio de Ja ne i ro in va diu o pré -
dio da Su pe rin ten dên cia do INSS no Rio. Se gun do re -
la tos dos ser vi do res que es ta vam no pré dio, hou ve a
ocu pa ção de dois an da res pelo gru po que imo bi li zou
o se gu ran ça do pré dio para for çar a en tra da.

No dia 31 de ju lho, um gru po de ser vi do res da
Pre vi dên cia em Ser gi pe to mou o pré dio da Ge rên cia
Exe cu ti va, em Ara ca ju, logo cedo, por vol ta das oito
ho ras, im pe din do o aces so dos ser vi do res que es ta-
vam em gre ve, fe chou com ca de a dos a en tra da prin ci-
pal do pré dio e a en tra da la te ral, in clu si ve a ga ra gem.

No dia 1º de agos to, hou ve a ocu pa ção do pré -
dio do INSS em Bra sí lia e no dia 4 de agos to os ser vi-
do res que tra ba lham na Ge rên cia Nor te (Ira já), Rio de 
Ja ne i ro, fo ram im pe di dos de en trar, nas de pen dên ci-
as da Ge rên cia, por que um gru po de dez ma ni fes tan-
tes co lo cou uma cor ren te com ca de a do no por tão da
fren te. Os ser vi do res en tra ram pela por ta dos fun dos,
a Po lí cia Mi li tar foi cha ma da, pelo ge ren te Ma no el
Paim, a cor ren te que bra da com ali ca te de pres são e,
as sim, os ma ni fes tan tes fo ram em bo ra.

Tudo isso está as so ci a do, Sr. Pre si den te, ao
pro nun ci a men to de on tem do Se na dor Pa u lo Paim,
que nos in for mou que na sex ta-fe i ra, na con di ção de
Pre si den te do Se na do, sem fa zer de fe sa do Go ver no,
res pe i tan do-o, cri ti can do-o por qual quer ex ces so que
ti ves se ha vi do e pres tan do so li da ri e da de à Se na do ra
He lo í sa He le na, li gou para a Casa Ci vil e re ce beu
como res pos ta a pos si bi li da de de le var, via Mi nis tro
José Dir ceu, o as sun to ao Pre si den te da Re pú bli ca.
S. Exª es pe rou no Se na do por mais de uma hora e
meia a res pos ta do co man do dos ser vi do res – es ta-
vam no INSS – so bre se ace i ta vam esse en ca mi nha-
men to, mas a res pos ta não veio. 

Gos ta ria de es cla re cer es ses fa tos di zen do que
ne nhum Se na dor da Re pú bli ca ace i ta ria qual quer
des vio de con du ta por par te dos ór gãos que es ta be le-
cem a or dem pú bli ca. A Se na do ra He lo í sa He le na
me re ce o mais ab so lu to res pe i to em sua in te gri da de
fí si ca, em sua in vi o la bi li da de, em seu di re i to de ir e vir
e se ma ni fes tar. Mas há uma ver são que me re ce tam -
bém o res pe i to, há um es cla re ci men to que jul go dig no
de quem pos sa es tar exer cen do uma fun ção pú bli ca,
como um car go de Di re tor-Pre si den te do INSS. Espe -
ro que epi só di os des sa na tu re za se jam evi ta dos da -
qui por di an te e que o Esta do De mo crá ti co de Di re i to
seja sem pre o nor te das nos sas con du tas.
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A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, com base no art. 14, peço a pa la vra
pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Mesa acom pa nhou aten ta men te as pa la vras
do Lí der Tião Vi a na. Embo ra não te nha no ta do ne las
qual quer ci ta ção de sa bo na do ra, con ce de a pa la vra a
V. Exª para uma ex pli ca ção pes so al.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são da ora do-
ra.) – V. Exª sabe, e to dos nós que co nhe ce mos o Re -
gi men to, que o art. 14 não é re i vin di ca do ape nas di an-
te de algo que se con si de re de sa bo na dor, mas para
que seja me lhor ex pli ca do o ato em que al gum Par la-
men tar te nha sido re fe ri do.

Gos ta ria de re for çar aqui, Sr. Pre si den te, que
não co nhe ço to dos es ses fa tos que fo ram abor da dos
aqui. Fico até as sus ta da, por que es pe ro que, para de -
mons trar au to ri da de, o Go ver no não te nha es co lhi do
esse epi só dio. Se isso es ti ver acon te cen do re al men-
te, será pre ci so mu i to diá lo go. É algo que in di ca que
es ta mos, como Go ver no, sen do in ca pa zes de di a lo-
gar com o mo vi men to so ci al e com os di ver sos se to-
res da so ci e da de. Espe ro re al men te que, para mos-
trar au to ri da de, eu não seja mais uma vez uti li za da,
até por que quem qui ser ba ter em mim que o faça com
pa la vras e não com apa ra to de se gu ran ça.

Re pi to, Sr. Pre si den te: esse se nhor, que é Pre si-
den te do INSS é uma pes soa que... Sin ce ra men te,
Se na dor Tião Vi a na, es tou ar re pen di da de ter dis cu ti-
do tan to com o co man do de ser vi do res que lá es ta-
vam e de ter de fen di do esse se nhor e de fen di do a sa í-
da do pré dio, por que ele não é uma pes soa dig na de
res pe i to, pois não dis se o que de fato acon te ceu. Ele
es con deu o epi só dio de ter fa la do, de ter me pe di do
para des cer até a ga ra gem para que ele pu des se su -
bir sem que, se gun do as pa la vras dele, fos se agre di-
do mo ral men te.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fica aqui, pelo me nos,
um ver so ma ra vi lho so de Ce cí lia Me i rel les so bre a pu -
si la ni mi da de.

Só por ser des os pu si lâ ni mes,
os da pu si lâ ni me es tir pe,
que atra ves sa a his tó ria do mun do
em to das as da tas e ra ças,
como veia de san gue im pu ro
que i man do as pu ras pri ma ve ras,
en fra que cen do o so nho hu ma no
quan do as au ro ras de sa bro cham!

Espe ro, sin ce ra men te, que não vi ven ci e mos
uma si tu a ção como essa, em que há men ti ra, quan -
do um di ri gen te pú bli co é in ca paz de man ter a sua
pa la vra e até de jus ti fi car os seus atos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do Re gi men to
Inter no, à no bre Se na do ra Lú cia Vâ nia, do PSDB do
Esta do de Go iás.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu -
gar, so li da ri zo-me com a Se na do ra He lo í sa He le na,
que foi ví ti ma de vi o lên cia po li ci al quan do ten ta va in -
ter me di ar um acor do en tre ser vi do res e o Go ver no.

Por tan to, Se na do ra He lo í sa, re ce ba a so li da ri e-
da de não ape nas da Se na do ra Lú cia Vâ nia, mas tam -
bém do PSDB, que de i xa re gis tra da aqui a sua in te i ra
dis cor dân cia com a for ma des cor tês e agres si va com
que V. Exª foi tra ta da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en quan to
ocu po a tri bu na des ta Casa, qua se 200 pre fe i tos de
todo o País es tão re u ni dos aqui em Bra sí lia no au di tó-
rio do Inter le gis, do Se na do Fe de ral, num en con tro
pro mo vi do pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi-
os. O dia tam bém foi de ame a ça de pa ra li sa ção dos
ser vi ços em pre fe i tu ras, como foi bem dito aqui pelo
Se na dor Ael ton, de Mi nas Ge ra is, de São Pa u lo e de -
mis sões de qua se 40 mil pes so as em todo este País.

A mo bi li za ção dos pre fe i tos visa sen si bi li zar o
Go ver no, Par la men ta res e a opi nião pú bli ca so bre as
con se qüên ci as da per da de re ce i ta e a que da do Fun -
do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os, en tre ou tras di fi-
cul da des en fren ta das no dia-a-dia dos nos sos Mu ni-
cí pi os.

A que da da ati vi da de in dus tri al, que re duz o re -
co lhi men to de im pos tos so bre pro du tos in dus tri a li za-
dos e de im por ta ção, vem pro du zin do efe i tos per ver-
sos em cer ca de mil Mu ni cí pi os po bres que de pen-
dem ex clu si va men te do FPM. Se gun do a Con fe de ra-
ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os, al gu mas pre fe i tu ras es -
tão re ce ben do 48% a me nos do que no ano pas sa do,
o que sig ni fi ca per da de qua se me ta de do or ça men to.
Mas os en car gos con ti nu am os mes mos.

A de sa ce le ra ção da eco no mia e o agra va men to
do de sem pre go afe tam ain da o re co lhi men to do
Impos to de Ren da, ou tra fon te de re ce i ta mu ni ci pal.
Por isso as pre fe i tu ras de Ala go as ao Pa ra ná se vêem 
for ça das a de mi tir fun ci o ná ri os, sus pen der o pa ga-
men to de for ne ce do res, re du zir o ex pe di en te, pa rar
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obras e cor tar ser vi ços pú bli cos. Alguns Mu ni cí pi os
ad mi tem até de cre tar mo ra tó ria com a União.

O Se na do Fe de ral não pode e não está in di fe-
ren te ao dra ma dos Pre fe i tos. Já aler tei aqui para o
con tin gen ci a men to dos gas tos fe de ra is, que re duz a
mar gem de ações or ça men tá ri as das pre fe i tu ras, res -
pon sá ve is pe los pro gra mas so ci a is e de de sen vol vi-
men to ope ra dos jun to às suas co mu ni da des. Esses
re cur sos da União re pre sen tam uma in je ção sig ni fi ca-
ti va no or ça men to dos pe que nos Mu ni cí pi os. O as-
sun to foi, in clu si ve, de ba ti do no en con tro de Pre fe i tos
re a li za do pelo PSDB aqui em Bra sí lia.

Em ju nho, apo i ei um en con tro para dis cu tir a re -
ne go ci a ção das dí vi das do INSS, ou tro pro ble ma que
tira o sono de mais de mil Pre fe i tos. Enca mi nhei uma
emen da que pro põe no vos pra zos de re ne go ci a ção a
ju ros me no res.

Mas pre ci sa mos de ba ter com se ri e da de so bre o 
ex ces so de en car gos cons ti tu ci o na is dos Mu ni cí pi os,
sem a de vi da con tra par ti da de re cur sos. Do gran de
bolo da ar re ca da ção de im pos tos, 63%, fi cam com a
União, 24% vão para os Esta dos e ape nas 13% fi cam
com os Mu ni cí pi os. Por isso, os Pre fe i tos têm todo o
di re i to de par ti ci par das dis cus sões en vol ven do a re -
for ma tri bu tá ria e o re pas se do FPM.

Já apre sen tei crí ti cas à pro pos ta de re for ma tri -
bu tá ria que, a meu ver, al te ra e subs ti tui ape nas al -
guns as pec tos da le gis la ção, sem pre o cu pa ção de
man ter a ca pa ci da de de ar re ca da ção dos Esta dos e
Mu ni cí pi os. Nem de aca bar com a co bran ça cu mu la ti-
va dos im pos tos e de com ba ter a in for ma li da de e a
so ne ga ção.

Por sua vez, os Mu ni cí pi os bra si le i ros re pre sen-
ta dos por suas fe de ra ções e Con fe de ra ção Na ci o nal
dis põem de uma pro pos ta e re i vin di cam uma par ce la
da Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção Fi-
nan ce i ra e da Con tri bu i ção so bre Inter ven ção do Do -
mí nio Eco nô mi co – Cide.

O Bra sil não pode fi car in sen sí vel ao dra ma dos
Pre fe i tos.

Hoje, foi mu i to bem apre sen ta da aqui, por vá ri os
Se na do res, a gra ve si tu a ção das nos sas pre fe i tu ras.

Pre ci sa mos dis cu tir em pro fun di da de o atu al
qua dro in jus to de re par ti ção de re ce i tas, sob ris co
de que brar mos o prin cí pio so li dá rio do sis te ma fe-
de ra ti vo.

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

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – A an gús-
tia de 5.561 Pre fe i tos e de seus mi lhões de ele i to res

exi ge que to me mos po si ção fir me em de fe sa do for ta-
le ci men to de nos sas ci da des.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na do ra,

gos ta ria de fa zer um apar te, se V. Exª per mi tir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Se na-

do ra está usan do a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel e, nes se caso, o Re gi men to não per mi te
apar tes.

Du ran te o dis cur so da Sra. Lú cia Vâ-
nia, 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. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, V. Exª tem a pa la vra, Se na dor De mós te nes Tor -
res.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Qu e ro fa zer
uma re cla ma ção, Sr. Pre si den te.

Há apro xi ma da men te dois me ses, re ce bi al gu-
mas de nún ci as so bre ir re gu la ri da des em um con tra to
en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e uma em pre sa de -
no mi na da GTECH. Para não ser le vi a no, fiz um re-
que ri men to à Mesa para que os do cu men tos fos sem
re qui si ta dos à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral para aná li se.
To da via, ao re ce ber a do cu men ta ção, há cer ca de dez 
dias, ve ri fi quei que a mes ma veio com ple ta men te mu -
ti la da, ten do sido sub tra í dos os se guin tes do cu men-
tos: có pia do con tra to fir ma do re fe ren te ao Edi tal de
Li ci ta ção 0001/94; có pia do pro ces so ad mi nis tra ti vo
re fe ren te à re no va ção do con tra to da ta do de 13 de ja -
ne i ro de 1997; có pia do pro ces so ad mi nis tra ti vo re fe-
ren te aos ter mos adi ti vos do con tra to fir ma do em 13
de ja ne i ro de 1997; có pia do pro ces so ad mi nis tra ti vo
re fe ren te ao dis tra to do con tra to fir ma do em 26 de
maio de 2000; có pia do pro ces so ad mi nis tra ti vo re fe-
ren te ao con tra to fir ma do em 26 de maio de 2000; e
có pia do pro ces so ad mi nis tra ti vo re fe ren te aos adi ti-
vos do con tra to fir ma do em 26 de maio de 2000.

Por essa ra zão, so li ci to a V. Exª que exor te a Ca -
i xa, na pes soa de seu Pre si den te, a cum prir a de ter-
mi na ção do Se na do Fe de ral para que se jam for ne ci-
dos to dos os do cu men tos res tan tes e que não fo ram
re me ti dos con for me de ter mi na ção da Mesa do Se na-
do Fe de ral apro va da pelo Ple ná rio.

Era essa a re cla ma ção que eu ti nha a fa zer.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em face
da re cla ma ção de V. Exª, nos ter mos do Ato da Mesa
nº 1, de 2001, em seu art. 5º, §2º, o au tor do re que ri-
men to, sob fun da men to de ha ver sido in com ple ta a
res pos ta, po de rá so li ci tar à Mesa a re i te ra ção do pe -
di do de in for ma ção.

A Pre si dên cia de fe re e so li ci ta à Se cre ta ria-Ge-
ral da Mesa que re i te re as in for ma ções para que se -
jam res pon di das na for ma cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao úl ti mo ora dor, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
por cin co mi nu tos.

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro du ção bra si-
le i ra de mi lho des ta úl ti ma sa fra (2002/2003), cuja co -
mer ci a li za ção vem sen do fe i ta des de fe ve re i ro des te
ano, é de 42,7 mi lhões de to ne la das, cer ca de 30% a
mais que na sa fra an te ri or.

O au men to na pro du ção bra si le i ra des se ce re al
foi mo ti va do, so bre tu do, pela es cas sez do pro du to na
sa fra an te ri or, a qual, ali a da à in fluên cia da co ta ção
do dó lar na que le pe río do, fez com que o pre ço do mi -
lho atin gis se a mais de R$25,00 por saca, o que in-
cen ti vou os pro du to res ru ra is a au men ta rem a sua
área cul ti va da e a sua pro du ção.

Como con se qüên cia do au men to da ofer ta na
pre sen te sa fra, o pre ço do mi lho no mer ca do in ter no
vem ca in do e já a atin giu, em re giões do in te ri or, a
casa dos R$8,00 por saca, um va lor ab so lu ta men te
in su fi ci en te para co brir os cus tos de pro du ção.

Con tri bui, tam bém, para a que da do pre ço, so -
bre tu do no Cen tro-Oes te bra si le i ro, a fal ta de ar ma-
zéns para aco lher a pro du ção, e o cus to do fre te, que
é mu i to mais alto de vi do a pre ca rís si ma si tu a ção da
ma lha viá ria na que la re gião, o que aca ba in vi a bi li zan-
do o des lo ca men to des sa pro du ção para ou tras re-
giões con su mi do ras do País. Em Mato gros so, a pro -
du ção de mi lho deve atin gir a 2,5 mi lhões de to ne la-
das e o con su mo 950 mil to ne la das, ha ven do, por tan-
to, um ex ce den te de cer ca de 1,55 mi lhão de to ne la-
das, que pre ci sa ser ex por ta do ou ar ma ze na do.

O Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, atu ou no
mer ca do, pro mo ven do le i lões de con tra to de op ção
como for ma de dar mais li qui dez ao mer ca do, ten do
isso, po rém, sido in su fi ci en te para con ter a que da dos 
pre ços do mi lho no mer ca do in ter no.

Tal si tu a ção, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res,
vem ge ran do in tran qüi li da de en tre os pro du to res de
mi lho em di ver sos re giões do País, os qua is es tão se
ven do não so men te im pos si bi li ta dos de as se gu rar a

lu cra ti vi da de da ex plo ra ção do pro du to para as su mir
os cus tos de cor ren tes, mas tam bém im pos si bi li ta dos
de ar ma ze nar essa pro du ção na pró pria re gião. Esse
é um qua dro pre o cu pan te, ten do em vis ta suas con -
se qüên ci as eco nô mi cas e fi nan ce i ras so bre aque las
re giões, bem como por seu des do bra men to para a
pró xi ma sa fra.

A per du rar essa si tu a ção, ha ve rá um gran de de -
ses tí mu lo ao cul ti vo do mi lho para a pró xi ma sa fra, já
que os pro du to res des se ce re al ten de rão a mi grar
para a cul tu ra da soja, mais ren tá vel e de co mer ci a li-
za ção mais se gu ra. Cer ta men te, se con fir ma da, essa
ten dên cia pro vo ca rá a me nor ofer ta de mi lho na pró xi-
ma sa fra, com o com pro me ti men to para o abas te ci-
men to na ci o nal, como ocor reu no ano de 2002, uma
vez que os es to ques go ver na men ta is são pra ti ca-
men te ine xis ten tes e não têm sido re com pos tos.

Em caso de que da de pro du ção, o abas te ci men-
to in ter no po de rá ain da ser agra va do, pela li mi ta ção à
im por ta ção de mi lho trans gê ni co, cujo con su mo no
Bra sil é ve ta do pela le gis la ção, o que di fi cul ta rá o
even tu al su pri men to da ofer ta no mer ca do in ter no,
uma vez que, no mer ca do in ter na ci o nal, so men te são
afe ta dos pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos.

Assim, ao tra zer à Casa esta co mu ni ca ção, que -
ro so li ci tar ao Mi nis té rio da Fa zen da que as se gu re ao
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, da Pe cuá ria e do Abas te ci-
men to re cur sos fi nan ce i ros para que aque la Pas ta
ado te, por in ter mé dio da Com pa nhia Na ci o nal de
Abas te ci men to – CONAB, as me di das ne ces sá ri as
para fa vo re cer o es co a men to e a co mer ci a li za ção de,
pelo me nos, cer ca de 1,2 mi lhão de to ne la das de mi -
lho e sus ten tar os seus pre ços no mer ca do in ter no, a
fim de as se gu rar a lu cra ti vi da de dos pro du to res, a
con ti nu i da de da po lí ti ca de in cen ti vo a esse pro du to e
de evi tar que uma cri se ve nha a afe tar o abas te ci men-
to in ter no e a pro vo car uma ele va ção do seu pre ço na
pró xi ma sa fra, o que com pro me te rá in clu si ve a po lí ti-
ca de es ta bi li da de da eco no mia.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 628, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 221, in ci so I, que
se jam apre sen ta das as con do lên ci as à fa mí lia de Pa -
u lo Fra tes chi, Pre si den te do Di re tó rio Esta du al do
Par ti do dos Tra ba lha do res de São Pa u lo, pelo fa le ci-
men to de seu fi lho, Jú lio Fra tes chi, ocor ri do no dia 29
de ju lho, ví ti ma de aci den te au to mo bi lís ti co.
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Sala das Ses sões, 31 de ju lho de 2003. – Se na-
do ra Fá ti ma Cle i de.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá os vo tos de pe sar so li ci ta dos.

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 629, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, Sr. Már cio Tho mas
Bas tos, so bre ação da Po lí cia Fe de ral.

Se nhor Pre si den te,
Com base no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, e no art. 216, in ci so I, 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 Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, Sr. Már -
cio Tho mas Bas tos, pe di do de in for ma ções so bre a
ação da Po lí cia Fe de ral, re a li za da no úl ti mo dia
1º-8-2003, para des mo bi li zar ma ni fes ta ção de fun ci o-
ná ri os do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS),
em Bra sí lia.

De acor do com in for ma ções ve i cu la das pela
gran de im pren sa, “um gru po de ser vi do res in va diu
hoje (1º-7-2003) a sede do INSS (Insti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al) em Bra sí lia (Fo lha de S.Pa u lo).
Esta in va são te ria sido o mo ti vo para o con fron to pre -
co ni za do pelo COT (Co man do de Ope ra ções Tá ti cas)
da Po lí cia Fe de ral. Di fe ren te de con ver sas e ne go ci a-
ções pré vi as – in clu si ve o pre si den te do INSS já ha via
sido in for ma do da in ten ção dos ser vi do res de de i xar o 
lo cal –, a PF foi aci o na da e usou da for ça para de so-
cu par o edi fí cio (ga ra gem) do INSS.

So li ci to, por tan to, seja en ca mi nha do pe di do de
in for ma ções ao se nhor Mi nis tro Tho mas Bas tos so-
bre a re fe ri da ação, ob ser van do o se guin te:

1. có pia de do cu men to so li ci tan do a in -
ter ven ção da Po lí cia Fe de ral;

2. có pia de do cu men to au to ri zan do a
ação da Po lí cia Fe de ral;

3. da dos so bre esta ação in clu in do: ho -
rá rio em que foi de ter mi na da a ação, nú me-
ro de po li ci a is en vol vi dos, co man dos en vol-
vi dos, e de ma is in for ma ções re le van tes;

4. ex po si ção de mo ti vos para tal ação.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Se -
na do ra He lo í sa  He le na.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 630, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So-
ci al, Sr. Ri car do Ber zo i ni, so bre ação da
Po lí cia Fe de ral.

Se nhor Pre si den te,
Com base no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, e no art. 216, in ci so I, 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 Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, Sr. Ri car do Ber zo i ni, pe di do de in -
for ma ções so bre a ação da Po lí cia Fe de ral, re a li za da
no úl ti mo dia 1º-8-2003, para des mo bi li zar ma ni fes ta-
ção de fun ci o ná ri os do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al (INSS), em Bra sí lia.

De acor do com in for ma ções ve i cu la das pela
gran de im pren sa, “um gru po de ser vi do res in va diu
hoje (1º-7-2003) a sede do INSS (Insti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al) em Bra sí lia” (Fo lha de S.Pa u lo).
Esta in va são te ria sido o mo ti vo para o con fron to pre -
co ni za do pelo COT (Co man do de Ope ra ções Tá ti cas)
da Po lí cia Fe de ral. Di fe ren te de con ver sas e ne go ci a-
ções pré vi as – in clu si ve o pre si den te do INSS já ha via
sido in for ma do da in ten ção dos ser vi do res de de i xar o 
lo cal –, a PF foi aci o na da e usou da for ça para de so-
cu par o edi fí cio (ga ra gem) do INSS.

So li ci to, por tan to, seja en ca mi nha do pe di do de
in for ma ções ao se nhor Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni so -
bre a re fe ri da ação, ob ser van do o se guin te:

1. có pia de do cu men to so li ci tan do a in -
ter ven ção da Po lí cia Fe de ral;

2. ex po si ção de mo ti vos para tal ação.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Se -
na do ra He lo í sa He le na.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são na for ma do art. 216 do Re gi men to Inter no da
Casa.

So bre a mesa, ofí ci os 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

OF.GLPMDB Nº 323/2003

Bra sí lia, 21 de ju lho 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 mem bros do PMDB, em
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subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 124, de
11-7-2003, que “dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al
da Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA, e dá ou tras
pro vi den ci as”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

TITULARES

Se na dor Ro me ro Jucá
Se na dor Ney Su as su na
Se na dor Hé lio Cos ta

SUPLENTES

Se na do ra Íris de Ara ú jo
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor João Alber to Sou za

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 324/2003

Bra sí lia, 21 de ju lho 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 o re ma ne ja men to do Se na dor Ney Su as-
su na, em subs ti tu i ção ao Se na dor Ger son Ca ma ta na 
ti tu la ri da de da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué -
ri to, “com a fi na li da de de in ves ti gar as si tu a ções de vi -
o lên cia e re des de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e
ado les cen tes no Bra sil”.

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 336/2003

Bra sí lia, 5 de agos to 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 125, de
30-7-2003, que “ins ti tui no Bra sil o Sis te ma de Cer ti fi-
ca ção do Pro ces so de Kim ber ley – SCPK, re la ti vo à
ex por ta ção e à im por ta ção de di a man tes bru tos, e dá
ou tras pro vi dên ci as“, fi can do a mes ma as sim cons ti-
tu í da:

TITULARES

Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Luiz Otá vio
Se na dor Gil ber to Mes tri nho

SUPLENTES

Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Ney Su as su na
Se na dor Ma gui to Vi le la

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 337/2003

Bra sí lia, 5 de agos to 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 126, de
31-7-2003, que “dis põe so bre a as sun ção, pela
União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros
no caso de aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou
even tos cor re la tos, con tra ae ro na ves de ma trí cu la
bra si le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras de trans -
por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em pre sas de táxi
aé reo“, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

TITULARES

Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Ro me ro Jucá

SUPLENTES

Se na dor Luiz Otá vio
Se na dor Pa pa léo Paes
Se na dor Val mir Ama ral

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, na ses são de 30 de 
ju nho úl ti mo, foi lido o Re que ri men to nº 511, de
2003, da Se na do ra Ana Jú lia, so li ci tan do a re a li za-
ção, pelo Tri bu nal de Con tas da União, de au di to ria de 
na tu re za ope ra ci o nal no Ban co Cen tral e na Agên cia
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Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL. Avul so do re -
fe ri do re que ri men to en con tra-se à dis po si ção das
Srªs e dos Srs. Se na do res nas res pec ti vas ban ca das.

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 631, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 315, com bi na do
com o art. 279 do Re gi men to Inter no, o adi a men to da
vo ta ção do Re que ri men to nº 511/2003, a fim de que
seja fe i ta na ses são do dia 12 pró xi mo.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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.
O re que ri men to será apre ci a do na ses são de li-

be ra ti va do pró xi mo dia 12.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas-

sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 1999

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 34, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Pe dro Si mon, que al te ra dis po si ti vos
dos ar ti gos 165, 166 e 167 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (cria con di ções or ça men tá ri as para
ga ran tir a con clu são de obras pú bli cas em
an da men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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 Ro ber to Re quião, fa-
vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus-
são.

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

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 2003

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
2003, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Osmar Dias, que al te ra a re da ção dos 
arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
dis pon do so bre a com pe tên cia do Con gres-
so Na ci o nal para apre ci ar os atos de ou tor-
ga e re no va ção de con ces são e per mis são
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons 
e ima gens, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 384, 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 Ju vên cio da
Fon se ca.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta.
O SR. HÉLIO COSTA  (PMDB – MG. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a TV co -
mu ni tá ria, bem como a rá dio co mu ni tá ria, tem uma
fun ção so ci al ex tre ma men te im por tan te nes te mo-
men to. Em al gu mas ci da des do in te ri or, cer ta men te é
o elo de li ga ção da co mu ni da de. É a TV co mu ni tá ria
que tem dado con di ções à co mu ni da de de in te ra gir;
as pes so as se vêem na te le vi são ou ou vem as suas li -
de ran ças por meio das emis so ras de rá dio. Assim,
ten do sido sim pli fi ca do o pro ces so de se es ta be le ce-
rem as emis so ras de rá dio no in te ri or, no ta da men te
as co mu ni tá ri as, que aten dem à co mu ni da de den tro
de um pa drão es ta be le ci do pelo Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções, de po tên cia e al can ce mí ni mo, es sas emis -
so ras es tão cum prin do um pa pel im por tan tís si mo.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, elas têm sido co -
lo ca das em dis cus são em nú me ros sur pre en den tes
para mu i tos, mas ex tre ma men te ne ces sá ri os para
nós to dos que co nhe ce mos o in te ri or do Bra sil e que
sa be mos da im por tân cia des sas emis so ras.

Qu an do che ga mos aqui, no co me ço do ano, as -
su min do o man da to de Se na dor, e ime di a ta men te fo -
mos, com mu i ta hon ra, ele i tos para a Vice-Pre si dên-
cia da Co mis são de Edu ca ção do Se na do, en con tra-
mos cer ca de três mil pro je tos de rá di os co mu ni tá ri as.
Nes se con tex to, sen ti mos que se ria uma so bre car ga
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para a Co mis são de Edu ca ção pre pa rar a li be ra ção
des sas emis so ras.

No en tan to, Sr. Pre si den te, hou ve uma de di ca-
ção tão gran de dos Srs. Se na do res mem bros da Co -
mis são de Edu ca ção, que con se gui mos, nes ses cin -
co me ses, como se diz no jar gão diá rio dos Se na do-
res, lim par a pa u ta da Co mis são. Nos so Pre si den te, o
Se na dor Osmar Dias, tem fe i to uma re a va li a ção da
pro pos ta ini ci al men te apre sen ta da, que par tiu da pró -
pria Co mis são de Edu ca ção.

Nes ses termos, Sr. Pre si den te, o Pre si den te
da Co mis são de Edu ca ção, Se na dor Osmar Dias,
me au to ri zou a so li ci tar a V. Exª a re ti ra da des te as -
sun to de pa u ta para re a va li a ção, o que faço nes te
mo men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

aguar da rá que o sig na tá rio da emen da a subs cre va
para que seja sub me ti da à de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
aten den do ao cha ma do de V. Exª, ouvi o pro nun ci a-
men to fe i to pelo Se na dor Hé lio Cos ta. De fato, re a va li-
a mos os efe i tos da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o-
nal nº 21, que apre sen tei, que dis pen sa va au diên cia
do Con gres so Na ci o nal para au to ri za ção de ou tor ga
e con ces são de rá di os co mu ni tá ri as.

Con ver san do com vá ri os Se na do res da Co mis-
são de Edu ca ção, re sol vi so li ci tar a re ti ra da, para me -
lhor ava li a ção, da mi nha Pro pos ta de Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 21. Faço isso de po is de ou vir os mem bros
da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 632, DE 2003

Re ti ra da de Pro je to.

Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to
Inter no, a re vi ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, da pro pos ta
a Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de 2003.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 108, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 108, de 2001 (nº
2.973/2000, na Casa de ori gem), que dá
nova re da ção à alí nea e do in ci so I do art.
23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995,
que dis põe so bre o ser vi ço de TV a Cabo e
dá ou tras pro vi dên ci as (dis po ni bi li da de de
um ca nal uni ver si tá rio para uso com par ti lha-
do de ins ti tu i ções de en si no su pe ri or nas
áre as de pres ta ção do ser vi ço), ten do

Pa re cer sob nº 601, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Sér -
gio Ca bral, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Pas sa-se à dis cus são. (Pa u sa.)
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 633, DE 2003

De adi a men to da dis cus são de pro-
je to para re e xa me de Co mis são.

Nos ter mos do in ci so II do art. 279, com bi na do
como o in ci so I do § 3º des se mes mo ar ti go, re que i ro
o adi a men to da dis cus são do Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 108, de 2001, que dá nova re da ção à alí nea e do
in ci so I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de
1995, que dis põe so bre o ser vi ço de TV a Cabo, e dá
ou tras pro vi dên ci as, a fim de ser sub me ti do ao re e xa-
me da dou ta Co mis são de Edu ca ção.

Jus ti fi ca ção

Ulti ma men te a Impren sa tem de nun ci a do inú-
me ros ca sos de alu nos que, ten do in gres sa do em ins -
ti tu i ções pri va das de en si no su pe ri or, em bo ra te nham
con clu í do seus es tu dos, não po de rão re ce ber os res -
pec ti vos di plo mas, vez que o Mi nis té rio da Edu ca ção,
ape sar de ter cre den ci a do es tas Insti tu i ções de Ensi -
no Su pe ri or e re co nhe ci do tais cur sos o fez ir re gu lar-
men te, con for me in dí ci os le van ta das em in ves ti ga ção
le va da a efe i to pela Con tro la do ria-Ge ral da União.

Se gun do no ti ci ou a Impren sa, o pró prio Mi nis té-
rio da Edu ca ção in ves ti ga su pos tas fra u des ocor ri das
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no cre den ci a men to de Insti tu i ções de Ensi no Su pe-
ri or e na apro va ção de no vos cur sos, ten do em vis ta
sin di cân cia aber ta com base em re la tó rio pre li mi nar
da Con tro la do ria-Ge ral da União, que, na aná li se de
92 pro ces sos, es co lhi dos ale a to ri a men te, ve ri fi cou
que 37 des ses cre den ci a men tos fo ram con ce di dos ir -
re gu lar men te, com a par ti ci pa ção de fun ci o ná ri os do
pró prio Mi nis té rio já ago ra in ves ti ga dos, uma vez
cons ta ta do que as fra u des co me ti das che ga ram a ser 
fe i tas por meio de adul te ra ção dos com pu ta do res que 
con tro lam o pro ces so.

O Mi nis té rio da Edu ca ção, se gun do re por ta-
gem do “O Esta do de São Pa u lo” do dia 15 de maio
úl ti mo, in ves ti ga, ain da, a par ti ci pa ção de ins ti tu i-
ções de en si no su pe ri or bra si le i ras na ofer ta ir re gu-
lar de cur sos de mes tra do e dou to ra do em par ce i ra
com Uni ver si da des es tran ge i ras, sen do que es ses
cur sos não são re co nhe ci dos e os di plo mas não
têm va lor le gal.

Sala das Ses sões, 5 de Agos to de 2003. – Se -
na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Edu ca ção para re -

e xa me.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

REQUERIMENTO Nº 396, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 396, de 2003, do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, so li ci tan do que so bre o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 16, de 2003, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Ser -
vi ços de Infra-Estru tu ra.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai ao exa me da Co mis são de Ser vi-

ços de Infra-es tru tu ra.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 402, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 402, de 2003, da Se na do ra Fá ti ma
Cle i de, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do

Pro je to de Lei do Se na do nº 47, de 2003,
com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 216,
de 1999, e 271, de 2000, que já se en con-
tram apen sa dos, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.

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 tra mi ta rão em con jun to, e vão ao
exa me das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, de Edu ca ção, de Assun tos Eco nô mi cos e,
pos te ri or men te, à de Assun tos So ci a is, em de ci são
ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 422, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 422, de 2003, da Se na do ra He lo í-
sa He le na, so li ci tan do que so bre o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 132, de 2001, além
das Co mis sões cons tan tes do des pa cho ini -
ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, re tor nan do, pos te ri or men te, à Co mis são de
Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 427, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 427, de 2003, do Se na dor Osmar 
Dias, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta dos 
Pro je tos de Re so lu ção nºs 73, de 2002, e
21, de 2003, por re gu la rem a mes ma ma -
té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
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 pas sam a tra mi tar em con jun to e
vão ao exa me das Co mis sões de Edu ca ção, de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ra.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

REQUERIMENTO Nº 428, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 428, de 2003, do Se na dor Cé sar
Bor ges, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta da 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 24,
de 2003, com as de nºs 77, de 1999; 22 e
28, de 2000, que já se en con tram apen sa-
das, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
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.
As ma té ri as pas sam a tra mi tar em con jun to, e

re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 9:

REQUERIMENTO Nº 513, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 513, de 2003, da Se na do ra Fá ti ma
Cle i de, so li ci tan do, nos ter mos do art. 224
da Cons ti tu i ção, com bi na do com os arts. 2º
e 3º da Lei nº 8.389, de 1991, que o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2003, seja 
sub me ti do à apre ci a ção do Con se lho de Co -
mu ni ca ção So ci al.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 16 de ju lho, quan do teve sua
vo ta ção adi a da para 29 do mes mo mês. Como não
hou ve ses são de li be ra ti va na que la data, a Pre si dên-
cia co mu ni cou ao Ple ná rio que a ma té ria cons ta ria da 
Ordem do Dia da pri me i ra ses são de li be ra ti va.

Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to em tur no
úni co.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Um mi nu-
to, Se na do ra.

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 634, DE 2003

 Re ti ra da de re que ri men to.

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti-
vo, do Re que ri men to nº  513, de 2003.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Fá ti-
ma Cle i de.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar o re -
que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para en -
ca mi nhar o re que ri men to, con ce do a pa la vra à Se na-
do ra Fá ti ma Cle i de.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ra zão do pe di do
de re ti ra da do re que ri men to para que esse pro ces so
fos se apre ci a do pelo Con se lho de Co mu ni ca ção So -
ci al do Con gres so Na ci o nal se deu em fun ção de um
acor do cons tru í do pe las duas par tes in te res sa das, a
Fun da ção Co mu ni da de Cris tã e a Uni ver si da de Fe-
de ral de Go iás. So li ci ta mos pra zo para que hou ves se
uma ne go ci a ção, e as par tes sen ta ram, acor da ram, e, 
des sa for ma, a Uni ver si da de Fe de ral de Go iás par ti ci-
pa rá da ges tão ad mi nis tra ti va e da ges tão da pro gra-
ma ção da TV Edu ca ti va.

Qu e ro aqui, Sr. Pre si den te, elo gi ar as par tes in -
te res sa das nes se acor do, que che ga ram a um con-
sen so que, te nho cer te za, será com pen sa dor, prin ci-
pal men te para a po pu la ção do Esta do de Go iás.

Mu i to obri ga do.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na do ra

Lú cia Vâ nia, in fe liz men te, se gun do o Re gi men to,
ape nas a au to ra do re que ri men to pode en ca mi nhar.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to será in clu í do em Ordem do Dia, opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
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 635, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do dis pos to no ar ti go

221, in ci so I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, 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 de Vera Lú cia Pa -
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ga ni Car do so, Se cre tá ria Exe cu ti va do Mu ni cí pio de
Ara gua í na – TO, ocor ri do em 5 de agos to de 2003:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun-
do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Esta do do To can tins.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. –  Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos – Se na dor João
Ri be i ro – Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar o re que ri-
men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão, para en ca mi nhar
o re que ri men to.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, os Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos,
João Ri be i ro e Le o mar Qu in ta ni lha, au to res do re que-
ri men to, já não se en con tram em ple ná rio, por que ti -
ve ram que se guir para o To can tins a fim de acom pa-
nhar o se pul ta men to da Srª Vera Lú cia Pa ga ni Car do-
so. Aqui falo por S. Exªs, por tan to, la men tan do esse
tris te acon te ci men to e de se jan do às suas fa mí li as o
con so lo e o con for to nes te mo men to de gran de dor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
en ca mi nha rá o voto de pe sar.

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 636, de 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no, que seja con sig na do nos Ana is do Se na do
voto de pe sar pela mor te, ocor ri da on tem, em Bra sí-
lia, do ci ne as ta e bom be i ro Afon zo Braz za, que, des -
de co me ço da dé ca da de 60, quan do veio para Bra sí-
lia, pro ce den te do Pi a uí, de di cou-se à ci ne ma to gra fia,
pa ra le la men te a suas ati vi da des de in te gran te do
Cor po de Bom be i ros do Dis tri to Fe de ral.

Afon zo Braz za fa zia ci ne ma do je i to que po dia,
qua se sem re cur sos, mas, não obs tan te to das as di fi-
cul da des téc ni cas e fi nan ce i ras, pro du ziu sete fil mes,
com mu i to em pi ris mo, mas com o mes mo apre ço e
de di ca ção dos gran des ci ne as tas. Um de les foi, in clu-

si ve, exi bi do em cir cu i to co mer ci al na ca pi tal pa u lis ta,
mo ti vo de gran de or gu lho para Braz za.

So li ci to que o voto que ora re que i ro seja le va do
ao co nhe ci men to dos fa mi li a res do ci ne as ta, ao Cor -
po de Bom be i ros Mi li ta res do Dis tri to Fe de ral e à
Admi nis tra ção Re gi o nal da Ci da de Sa té li te do Gama,
onde Braz za re si dia.

Sala das Ses sões, 30 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
en ca mi nha rá o voto de pe sar.

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 637, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Se cre tá rio
de Co mu ni ca ção de Go ver no e Ges tão
Estra té gi ca acer ca da li ci ta ção para a
pro pa gan da ins ti tu ci o nal do Go ver no.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das
ao Se nhor Se cre tá rio de Co mu ni ca ção de Go ver no e
Ges tão Estra té gi ca in for ma ções acer ca dos cri té ri os
se gui dos para a li ci ta ção des ti na da a se le ci o nar em -
pre sas de pu bli ci da de para a pro pa gan da do Go ver no
Fe de ral, de que sa í ram ven ce do ras as a gên ci as Duda 
Men don ça, Lew, Lara e Ma tis se, es cla re cen do os va -
lo res e per cen tu a is a se rem atri bu í dos a cada uma e a
área de con cen tra ção da pro pa gan da go ver na men tal
em que de ve rão atu ar.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pi tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de 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. No caso em
ques tão, es tou so li ci tan do es cla re ci men tos di an te da
di vul ga ção do re sul ta do da li ci ta ção pro mo vi da pela
Pre si dên cia da Re pú bli ca para con du zir a pro pa gan-
da do Go ver no Fe de ral. O ob je ti vo do Se na do é o de
se in for mar com se gu ran ça a res pe i to de ques tões
como a de que é ob je to esse re que ri men to.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gi lio, Lí der do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 638, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Edu ca ção, acer ca de cur sos de “Re a li da-
de Bra si le i ra”, em uni ver si da des fe de ra is
do País.

Nos ter mos do art 216, I, do Re gi men to Inter no,
com bi na do com o dis pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, e ten do em vis ta no tí ci as di vul ga das
pela TV Glo bo e pelo O Esta do de S. Pa u lo, re que i ro
que se jam so li ci ta das ao Mi nis tro da Edu ca ção da dos
a res pe i to de cur sos de no mi na dos “Estu dos da Re a li-
da de Bra si le i ra”, im plan ta dos na Uni ver si da de Fe de-
ral do Rio de Ja ne i ro e a se rem ina u gu ra dos em ou -
tras uni ver si da des, en tre as qua is a Uni ver si da de de
Bra sí lia, a Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul 
e da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, em con -
vê nio com o cha ma do Mo vi men to dos Sem Ter ra, es -
cla re cen do, prin ci pal men te:

- ob je ti vo dos cur sos;
- mo da li da des dos con vê ni os fir ma dos com o

cha ma do MST;
- cus tos dos cur sos;
- es co la ri da de exi gi da para ma trí cu la;
- to tal de alu nos em cada cur so;
- ini ci a ti va dos cur sos.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li za ção e con tro le, por tan to de acom -
pa nha men to das ações do Go ver no nas di fe ren tes
áre as. No caso em tela, for mu la mos este re que ri men-
to para que o Se na do da Re pú bli ca pos sa in te i rar-se
so bre a mo da li da de dos cur sos de no mi na dos Estu-
dos da Re a li da de Bra si le i ra, im plan ta dos em uni ver si-
da des fe de ra is do País. Os da dos per mi ti rão sub si di ar
es tu dos em tor no do pro ble ma jun to à Co mis são de
Edu ca ção.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 639, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Sa ú de acer ca de de nún cia de car te li za-
ção na área de pres ta ção de ser vi ços de
he mo diá li se no País.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi men to
Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das ao Se nhor
Mi nis tro da Sa ú de in for ma ções acer ca de de nún cia da
So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, já do co nhe ci men to
des se Mi nis té rio, se gun do a qual es ta ria ocor ren do no

País car te li za ção na pres ta ção de ser vi ços de he mo diá li-
se. As in for ma ções de ve rão es cla re cer as pro vi dên ci as
do Go ver no quan to ao as sun to e se os ser vi ços cor rem
ris co de que da de qua li da de.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal, con-
tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro ga ti vas
de 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
Admi nis tra ção in di re ta. No caso em ques tão, es tou so li ci-
tan do es cla re ci men tos di an te da de nún cia for ma li za da
pela So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia e, ain da, do de-
po i men to pres ta do na Sub co mis são de Sa ú de do Se na-
do pelo Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Clí ni cas
de Diá li se e Trans plan tes, Was hing ton Cor re ia, con fir-
man do as ver sões di vul ga das pela im pren sa.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. –
Arthur Vir gi lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta mos
à lis ta de ora do res.

Com a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
como Lí der do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, falo, hoje, no ho rá rio re ser va-
do à Li de ran ça do PMDB, para dis cu tir um qua dro
gra ve, que tem cha ma do a aten ção da im pren sa e do
País.

As pre fe i tu ras bra si le i ras es tão às por tas da in -
sol vên cia. A atu al si tu a ção ad mi nis tra ti va das ci da des
é caó ti ca. Te nho sido pro cu ra do por Pre fe i tos e Ve re a-
do res de todo o País, que tra zem nar ra ti vas dra má ti-
cas do qua dro no in te ri or, prin ci pal men te, Sr. Pre si-
den te, nas pe que nas e mé di as ci da des. Ontem mes -
mo par ti ci pei de re u nião da Ban ca da Fe de ral de Ala -
go as com a qua se to ta li da de dos Pre fe i tos ala go a nos.
Em meu Esta do tam bém está mar ca da uma pa ra li sa-
ção para a pró xi ma se gun da-fe i ra.

De acor do com da dos da Con fe de ra ção Na ci o-
nal dos Mu ni cí pi os, de maio a ju lho, o Fun do de Par ti-
ci pa ção dos Mu ni cí pi os – par te dos im pos tos re pas-
sa dos às Pre fe i tu ras pelo Go ver no Fe de ral – caiu de
R$2,2 bi lhões para R$1,2 bi lhão. No pri me i ro se mes-
tre, os Mu ni cí pi os re ce be ram R$2,4 bi lhões a me nos
do que no mes mo pe río do do ano pas sa do. O FPM re -
pre sen ta a úni ca ou a ma i or re ce i ta de mais de 4 mil
dos 5.500 Mu ni cí pi os bra si le i ros. Os Pre fe i tos, Sr.
Pre si den te, re cla mam que a par ti ci pa ção dos Mu ni cí-
pi os na ar re ca da ção caiu de 19% para 13,8%, des de
1999. O prin ci pal mo ti vo é que, nes se pe río do, o Go -
ver no Fe de ral au men tou sua re ce i ta por meio da cri a-
ção de con tri bu i ções so ci a is, as qua is não são com -
par ti lha das com Go ver na do res nem com Pre fe i tos.

Os Mu ni cí pi os ma i o res pos su em fon tes pró pri as
de ar re ca da ção, prin ci pal men te o IPTU e o ISS, e não 
sen tem mu i tas di fi cul da des. Mas, Sr. Pre si den te, para 
os pe que nos e mé di os, o FPM e o Impos to So bre Cir -
cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços são fun da men ta-
is. E as pers pec ti vas são as pi o res pos sí ve is! Se gun-
do da dos da Con fe de ra ção, a re ce i ta de ICMS tem so -
fri do que da real de 3% a 5% por mês. As pro je ções do 
Te sou ro Na ci o nal mos tram um qua dro pou co alen ta-
dor para as pre fe i tu ras. Em agos to, deve ha ver um pe -
que no au men to no re pas se do FPM, de 6% a 7% em
re la ção a ju lho, por ca u sa do REFIS II. Mas uma nova
que da, de cer ca de 3%, está pre vis ta para se tem bro.

Pelo País afo ra, têm pi po ca do há al guns dias as
re a ções: sus pen são no pa ga men to de for ne ce do res
e de ser vi ços, fé ri as co le ti vas, fun ci o na men to em
meio ex pe di en te ou fe cha men to das por tas por um ou 
dois dias na se ma na, sem fa lar no cor te ra di cal de in -
ves ti men tos, so bre tu do pelo con tin gen ci a men to dos
re cur sos da União Fe de ral.

As Asso ci a ções de Mu ni cí pi os, que or ga ni za-
ram as gre ves em todo o País, es tão ago ra se pre pa-
ran do para uma re u nião aqui em Bra sí lia, ama nhã,
para for ma li zar o pro tes to. Ama nhã, tam bém cer ca de 
500 pre fe i tu ras de São Pa u lo po dem pa rar. Mais de
300 mu ni cí pi os ga ú chos apro va ram em as sem bléia
uma pa ra li sa ção nos pró xi mos dias. E os de Mi nas
Ge ra is já es tão pa ra li sa dos.

O Se na do Fe de ral, que é a Casa da Fe de ra ção,
não pode fi car in di fe ren te a tal cri se. Nós te mos a res -
pon sa bi li da de cons ti tu ci o nal de cu i dar dos Esta dos,
dos Mu ni cí pi os e man ter in tac to o pac to fe de ra ti vo.
Entre nós há 22 ex-Go ver na do res e, por isso, o Se na-
dor é o fó rum ade qua do para dis cu tir a ques tão tri bu-
tá ria e fis cal. Te mos que es ta be le cer es tra té gi as que
ga ran tam me lhor in te ra ção en tre os en tes fe de ra dos.
Não po de mos ad mi tir um fe de ra lis mo pre da tó rio, que
mata aos pou cos os pe que nos e os mé di os Mu ni cí pi-
os. E é pre ci so, sem dú vi da ne nhu ma, en vol ver os
pre fe i tos no de ba te da Re for ma Tri bu tá ria, que pode,
in clu si ve, com a des vin cu la ção pro pos ta, re du zir os
in ves ti men tos em ser vi ços es sen ci a is à po pu la ção,
como edu ca ção e sa ú de.

Não sem ra zão, as Pre fe i tu ras que rem apro ve i-
tar o de ba te atu al para re i vin di car par ti ci pa ção de
22,5% na Con tri bu i ção so bre Mo vi men ta ção Fi nan-
ce i ra, den tro da Re for ma Tri bu tá ria, e de ou tros
22,5% na Con tri bu i ção de Inter ven ção so bre o Do mí-
nio Eco nô mi co, as sun to que não de pen de de emen da
cons ti tu ci o nal, a trans fe rên cia de ar re ca da ção do ITR
para as ci da des, en tre ou tros itens.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Re nan Ca lhe i ros?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fe li ci to o
pro nun ci a men to de V. Exª, o qual veio ao en con tro do
mo men to em que vi ve mos, que é dos mais dra má ti-
cos. Está aqui o Dr. Pa u lo Zi ul kos ki, Pre si den te da
Asso ci a ção Bra si le i ra dos Mu ni cí pi os, que gos ta ria
de apre sen tar um qua dro aos Se na do res, aos De pu-
ta dos e ao Po der Exe cu ti vo. Na ver da de, a si tu a ção
de les vai fi car de ses pe ra do ra. Na Cons ti tu in te, os Mu -
ni cí pi os sa í ram com uma bela mé dia de 23%, mas
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hoje es tão com cer ca de 15%. No Rio Gran de do Sul,
há pre fe i tu ras que es tão fe chan do as por tas, por que
os pre fe i tos não têm como aten der. Pen so que V. Exª,
como Lí der, po de ria fa lar com os ou tros Lí de res. O Dr. 
Pa u lo Zi ul kos ki Pre si den te des sa en ti da de, já teve
uma re u nião com o pró prio Lula, e se pu dés se mos fa -
zer uma re u nião com es ses pre fe i tos para que eles
pu des sem ou vir e de ba ter essa ma té ria, V. Exª po de-
ria ser in ter me diá rio dis so.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Pen so até, Se na dor Pe dro Si mon, que po de re mos co -
me çar ver da de i ra men te pon do em prá ti ca aque la sua
idéia de le var mos re pre sen tan tes da Co mis são de
Mu ni cí pi os Bra si le i ros para o al mo ço de ama nhã da
Ban ca da do PMDB, para dis cu tir mos in ter na men te
so bre esse as sun to. Co me ça re mos por aí. De po is
mar ca re mos uma re u nião com os Lí de res.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se ria for mi-
dá vel. Co mu ni ca rei a ele isso.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Mas esse é, sem dú vi da um as sun to ina diá vel, e os
Mu ni cí pi os fa zem jus tas re i vin di ca ções.

Sr. Pre si den te, o pre fe i tos re i vin di cam, ain da, a
re gu la men ta ção do art. 23 da Cons ti tu i ção, que de fi-
ne as com pe tên ci as en tre os ní ve is de Go ver no e a
ime di a ta re du ção das ta xas de ju ros para um ín di ce
ca paz de re vi ta li zar a ati vi da de eco nô mi ca. Esta,
aliás, sem dú vi da, uma ques tão fun da men tal.

O Bra sil, é im por tan te re pi sar, já foi o País que
mais cres ceu eco no mi ca men te no mun do. Não dá
para ace i tar uma pre vi são de cres ci men to pí fio, de
1% do PIB. Isso não re a que ce rá a eco no mia, não am -
pli a rá a ofer ta de em pre gos, não ga ran ti rá au men to
da ar re ca da ção de im pos tos, sem ele va ção da car ga
tri bu tá ria, que é o pon to cen tral da cri se por que ora
pas sam os Mu ni cí pi os. O PMDB tem um com pro mis-
so his tó ri co e inar re dá vel com a Fe de ra ção e com os
Mu ni cí pi os e dele não va mos nos ar re dar.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.

Exª a pa la vra.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – So -

li ci to a mi nha ins cri ção pela Li de ran ça do Blo co de
Apo io do Par ti do dos Tra ba lha do res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na do ra
Ide li Sal vat ti, V. Exª está ins cri ta em sé ti mo lu gar,
como Lí der do PT.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Mes qui-
ta Jú ni or, pelo PSB.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go hoje ao Ple -
ná rio um as sun to mu i to caro e sen sí vel não ape nas
para mim, mas, com cer te za, para os Se na do res Tião
Vi a na e Sibá Ma cha do.

Co mu ni co à Casa e a meus no bres Pa res que
ama nhã, 6 de agos to, o Di re tor do Mu seu da Re pú bli-
ca, Ri car do Vi e i ral ves, en tre ga rá ao Go ver no do meu
que ri do Esta do do Acre a Ban de i ra e a es pa da uti li za-
das por José Plá ci do de Cas tro du ran te as cam pa-
nhas da Re vo lu ção Acre a na. Para se ter uma idéia da
im por tân cia des ses ob je tos para a his tó ria do Acre e
de seu povo, bas ta di zer, Sr. Pre si den te, que a Ban de-
i ra a ser con fi a da à guar da do Go ver no do Esta do, de -
po is de 101 anos, ain da guar da per fu ra ções de bala e
está suja de san gue – san gue der ra ma do nos cam-
pos de ba ta lha, para que aque la re gião, en tão dis pu-
ta da e ob je to de co bi ça in ter na ci o nal, fos se, como de
fato o foi, ane xa da ao ter ri tó rio na ci o nal.

A es pa da, um sa bre que, se gun do cons ta, José
Plá ci do de Cas tro en ver ga va em so le ni da des mi li ta-
res, traz a ins cri ção “E. I. A, 24 de ja ne i ro de 1903”,
uma alu são ao Esta do Inde pen den te do Acre es ta be-
le ci do na que la data, com a ca pi tu la ção dos bo li vi a nos
du ran te a to ma da da ci da de de Pu er to Alon so, em se -
gui da re ba ti za da de Ci da de de Por to Acre.

A en tre ga des ses ob je tos faz par te das co me-
mo ra ções dos 101 anos da Re vo lu ção Acre a na. Em
Rio Bran co, a Ca pi tal do Esta do, e em Xa pu ri, lu gar
por onde a Re vo lu ção Acre a na foi ini ci a da, por todo o
dia de ama nhã ha ve rá fes tas e ho me na gens aos he -
róis que per de ram suas vi das nas trin che i ras em bus -
ca de li ber da de e da ci da da nia bra si le i ra. O Go ver na-
dor Jor ge Vi a na de po si ta rá uma co roa de flo res no
obe lis co si tu a do na es pla na da do Pa lá cio Rio Bran co,
em ho me na gem aos ho mens e mu lhe res que fi ze ram
do Acre uma ca u sa e por ela de ram suas vi das. Entre
es sas mu lhe res está a fi gu ra len dá ria de Ange li na
Gon çal ves, dona-de-casa que as su miu o lu gar do
ma ri do fe ri do em com ba te e teve sua bra vu ra e des te-
mor re co nhe ci dos in clu si ve pe los seus ini mi gos de
ba ta lha, os bo li vi a nos, que a cap tu ra ram de ar mas
em pu nho re a gin do à in va são de sua co lo ca ção.

Em Xa pu ri, ci da de mun di al men te co nhe ci da
como ber ço de ou tro gran de he rói na ci o nal, o sin di ca-
lis ta Chi co Men des, his tó ri as como de Ange li na Gon -
çal ves e dos co man dan tes da re vo lu ção li de ra da por
José Plá ci do de Cas tro se rão lem bra das, por que foi
por ali que tudo co me çou. No vi gor dos seus 27 anos
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de ida de, há 101 anos, Plá ci do de Cas tro se pro pôs a
ex pul sar o sin di ca to mul ti na ci o nal Bo li vi an Sind yca te,
que so la pa va as ri que zas pro du zi das com a ex plo ra-
ção da bor ra cha, e pro cla mou a ne ces si da de da re vo-
lu ção por que, nas suas pa la vras, “A guer ra é o Le gí ti-
mo Tri bu nal dos Exclu í dos”.

Ve jam, en tão, Srªs e Srs. Se na do res, que não
es ta mos aqui fa lan do de uma guer ra qual quer. Esta -
mos fa lan do da his tó ria de ho mens e mu lhe res que,
de ar mas em pu nho e com toda a bra vu ra que a cir -
cuns tân cia re que ria, fi ze ram uma de cla ra ção de amor 
ao Bra sil. É por isso que o Acre tem essa his tó ria tão
pe cu li ar. É o úni co Esta do des te País que se tor nou
bra si le i ro por op ção de sua gen te.

Por tan to, mu i to mais que guar dião dos sím bo los
de sua his tó ria, o Acre é um exem plo de amor e pa tri-
o tis mo. O hino acre a no, es cri to pelo mé di co Fran cis co
Man ga be i ra, li te ral men te nas trin che i ras dos cam pos
de ba ta lha, é ao mes mo tem po uma de cla ra ção de
guer ra ao au daz in va sor, mas tam bém uma can ção
de amor ao Bra sil. É pra ti ca men te im pos sí vel fi car-
mos im pas sí ve is di an te dos acor des de nos so Hino.
Mas este Esta do, que é um exem plo vivo de bra si li da-
de, foi, por lon gos anos, uma es pé cie de fi lho en je i ta-
do da Na ção. Logo após a vi tó ria da Re vo lu ção, cri -
ou-se a fi gu ra es drú xu la do Ter ri tó rio Fe de ral. Com
isso, por mais de 60 anos, os acre a nos fo ram pri va-
dos de es co lher seus go ver nan tes, já que os Go ver-
na do res eram in di ca dos e no me a dos pelo Go ver no
Fe de ral. Alguns dos que go ver na ram o Acre, em cuja
his tó ria o Se na dor José Gu i o mard San tos é uma hon -
ro sa ex ce ção, não sa bi am se quer onde o Acre es ta va
lo ca li za do no mapa do Bra sil. Mas, 41 anos de po is, o
Acre vive sua se gun da re vo lu ção. Atra vés do voto po -
pu lar e es co ra do numa his tó ria que co me çou lá atrás,
com os em pa tes or ga ni za dos por Wil son Pi nhe i ro, em 
Bra si léia, e de po is por Chi co Men des, em Xa pu ri,
che gou ao Go ver no do Esta do a fi gu ra do Go ver na-
dor Jor ge Vi a na e de uma equi pe com pro me ti da com
o pas sa do e com o fu tu ro da que la ter ra. Ele i to em
1999 e re e le i to em 2002 com vo ta ções ex pres si vas e
ex tra or di ná ri as, Jor ge Vi a na é, como foi José Plá ci do
de Cas tro, o con du tor de uma re vo lu ção em que o ini -
mi go já não anda de ar mas em pu nho. O ini mi go é o
atra so, é a po lí ti ca pre da tó ria do meio am bi en te e da
fal ta de um pro je to es pe cí fi co para uma re gião que é
não só em ble má ti ca como ab so lu ta men te úni ca. Na
con du ção de um pro je to que com ba te o atra so, o Go -
ver na dor Jor ge Vi a na tem mos tra do ao mun do que é
pos sí vel se bus car de sen vol vi men to sem agre dir e
sem vi o lar o meio am bi en te. Tem mos tra do que, no
meio da sel va bra si le i ra, é pos sí vel tam bém se vi ver

com dig ni da de e sem que seja ne ces sá rio aos ho-
mens e mu lhe res da que la re gião co pi a rem es te reó ti-
pos es tra nhos e alhe i os à sua cul tu ra e ao seu modo
de vida. Para isso, cri ou-se uma pa la vra nova, um ter -
mo até en tão ine xis ten te para de sig nar o que o ho-
mem ama zô ni co está fa zen do por ali. Flo res ta nia, a
ci da da nia do ho mem da flo res ta.

É por tudo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, que me sin to à von ta de para fa lar so bre esse
as sun to nes ta Casa. Sem ca bo ti nis mo, cre io que a
nos sa ge ra ção, a ge ra ção so nha do ra, que se ins pi ra
na his tó ria da nos sa gen te, está re a li zan do, no Esta -
do do Acre, no co ra ção da Ama zô nia bra si le i ra, algo
que é ver da de i ra men te dig no dos nos sos an te pas sa-
dos. Lu tar, pre ser var e bus car o de sen vol vi men to com 
ab so lu to res pe i to à na tu re za é, a meu ver, es tar à al tu-
ra do san gue der ra ma do nos cam pos de ba ta lha pe -
los ho mens e mu lhe res que, há 101 anos, ini ci a ram a
epo péia da Re vo lu ção Acre a na.

Viva o Acre! Viva a Re vo lu ção Acre a na!
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do Mes-
qui ta Jú ni or, o Sr. José Sar ney, 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) – Peço a
aten ção dos Srs. Lí de res para que pres ti gi em os Se -
na do res ins cri tos.

Va mos in ter ca lar, con ce den do a pa la vra ao Se -
na dor Ma gui to Vi le la e, em se gui da, ao Se na dor Efra -
im Mo ra is, Lí der da Mi no ria. Fa re mos isso su ces si va-
men te para que não haja uma de cep ção com ple ta
dos ins cri tos.

Com a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ex tre ma men te
hon ra do, vol to a esta tri bu na de po is de cin co me ses
de li cen ça. Che go re vi go ra do pelo con ta to que man ti-
ve nes se pe río do, de for ma mais es tre i ta, com as pes -
so as do meu Esta do. Fe liz em re to mar o con ví vio com 
ex pres si vas in te li gên ci as po lí ti cas des te País, que
ocu pam as ca de i ras no Se na do Fe de ral. Mo ti va do pe -
los de sa fi os que te re mos na ta re fa de cons tru ção de
um novo Bra sil. E ab so lu ta men te cons ci en te de mi-
nhas res pon sa bi li da des com esse mo men to his tó ri co
de mu dan ças.

Li cen ci a do das ati vi da des diá ri as do Se na do,
não de i xei de exer cer a po lí ti ca, nem tam pou co de es -
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tar pre sen te nas dis cus sões que cen tra li zam a aten -
ção na ci o nal. Vi a jei por Esta dos de to das as re giões
do Bra sil, dis cu tin do os no vos ca mi nhos que o País
bus ca tri lhar. Em to dos eles, tive a opor tu ni da de de di -
a lo gar com po lí ti cos, lí de res clas sis tas e lí de res em -
pre sa ri a is e en con trei um con sen so so bre a ne ces si-
da de de fa zer as re for mas.

Há um an se io ina diá vel pela cons tru ção de ba -
ses só li das que nos per mi tam exi bir ín di ces mais ex -
pres si vos de cres ci men to.

Vol to a esta Casa oti mis ta e con vic to de que o
Pre si den te Lula, a des pe i to de to das as di fi cul da des e 
da pe sa da he ran ça que re ce beu, será o gran de lí der
nes te pro ces so de trans for ma ção que fará do Bra sil
um País me lhor, um País mais igual e mais jus to.

Além da sen si bi li da de que mora na sua per so-
na li da de po lí ti ca, o Pre si den te Lula pos sui qua li da des
es sen ci a is para li de rar esse pro ces so. Tran qüi li da de
e dis po si ção para o diá lo go, se gu ran ça com re la ção
aos ru mos tra ça dos e co ra gem para en fren tar o co -
mo dis mo e o ape go aos pri vi lé gi os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pa pel
do Con gres so na cons tru ção de um País novo é enor -
me, e a hora de fa zer mos nos sa par te está che gan do.

Qu an do os pro je tos de re for ma aqui che ga rem,
será o mo men to de o Se na do mos trar que não vai se
ape que nar, como nun ca se ape que nou; que não vai
se cur var às pres sões ile gí ti mas, por que nun ca se
cur vou; que não vai se ali nhar com uma mi no ria que
sem pre teve tudo do Po der Pú bli co sem se quer dar
uma con tra par ti da de tra ba lho efi ci en te.

O Se na do vai cer rar fi le i ras com a jus ti ça so ci al.
Se é com pre en sí vel que seg men tos lu tem por seus
in te res ses, cabe à clas se po lí ti ca per se guir de for ma
im pla cá vel o que é jus to, le gí ti mo e me lhor para o
povo bra si le i ro.

O Pre si den te Lula foi ele i to com a ma i or vo ta ção
da his tó ria do Bra sil, num si nal cla ro de que o povo
quer mu dan ças. Mu dan ças que co me çam pe las re for-
mas da Pre vi dên cia, tri bu tá ria e, pos te ri or men te, po lí-
ti ca. É este o pon to de par ti da.

O es pí ri to que deve re ger as re for mas é de des -
pren di men to. É im pres cin dí vel ob ser var que há um li -
mi te para as con ces sões. Elas po dem ir até o pon to
em que não co me cem a ge rar pre ju í zos para a ma i o-
ria da Na ção bra si le i ra. As re for mas não es tão sen do
fe i tas para be ne fi ci ar gru pos, mas para be ne fi ci ar o
Bra sil, para be ne fi ci ar o povo bra si le i ro. Para que to -
dos ga nhem, é pre ci so que cada um ceda pelo me nos
um pou co.

O Go ver no Lula mos tra que está dis pos to a fa -
zer a sua par te, ce den do al guns pon tos. A ma nu ten-
ção da pa ri da de da apo sen ta do ria in te gral para os
atu a is ser vi do res, no caso da re for ma Pre vi dên cia, foi 
um si nal cla ro, mas, como dis se, tem que ha ver li mi-
tes para as con ces sões.

As di fi cul da des en fren ta das eram pre vi sí ve is.
Infe liz men te, nes te País, sem pre que se bus ca fa zer
jus ti ça, o mun do qua se vem aba i xo. Pro mo ver a igual -
da de é tam bém fe rir os que sem pre es ti ve ram por
cima. E se é pre ci so ter tran qüi li da de e diá lo go, é fun -
da men tal fir me za para se guir o ca mi nho tra ça do.
Caso con trá rio, o Bra sil ca mi nha para o caos.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Den -
tro de pou cos mi nu tos, com mu i ta hon ra, con ce de rei
o apar te ao ilus tre Se na dor De mós te nes Tor res.

Os si na is são vi sí ve is. A ten são no cam po, a vi o-
lên cia nas ci da des, o de sem pre go, as di fi cul da des
que en fren tam as pre fe i tu ras, pro ble mas mu i to bem
abor da dos por Se na do res que me an te ce de ram nes -
ta tri bu na, é isso que deve nos in dig nar e nos mo ti var
para as trans for ma ções.

O Bra sil não pode con ti nu ar a ter ci da dãos de
pri me i ra clas se, se gun da clas se e ter ce i ra clas se. E
isso só terá fim quan do pri vi lé gi os ile gí ti mos fo rem
ba ni dos. Se cada seg men to pen sar so men te até o li -
mi te de seu um bi go, te re mos eter na men te os po bres
mor ren do de fome e os ri cos mor ren do de medo. O
MST é fi lho das de si gual da des. E já ge rou um neto: o
Mo vi men to dos Sem-Teto. Da qui a pou co, che gam os
bis ne tos, os ta ta ra ne tos e não res ta rá ou tra co i sa se -
não o “sal ve-se quem pu der”.

No caso dos ser vi do res pú bli cos, é pre ci so en -
ten der que, se a re for ma tira re ga li as, as tira ape nas
da mi no ria. Para a ma i o ria es ma ga do ra do ser vi dor
pú bli co, a re for ma da Pre vi dên cia é po si ti va. A ma i or
par te dos ser vi do res ga nha mu i to pou co e se apo sen-
ta com qua se nada. E es ses, na tu ral men te, se rão be -
ne fi ci a dos, pelo que co nhe ço da re for ma.

A pro pos ta de re for ma tri bu tá ria pode não ser a
ide al. É ne ces sá rio ser me nos tí mi do na sim pli fi ca ção
tri bu tá ria e na di mi nu i ção dos im pos tos. Mas o Go ver-
no fez sua par te, en vi an do o pro je to para o Con gres-
so. Nós te re mos a chan ce de fa zer as al te ra ções ne -
ces sá ri as que, jul go eu, de vem ser fe i tas sob a óti ca
do se tor pro du ti vo.

A re du ção da car ga tri bu tá ria é um pon to es sen-
ci al para a re to ma da do cres ci men to e a ge ra ção de
em pre gos. É meta ina diá vel.
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Por fim, há que se fa zer a re for ma po lí ti ca. A au -
sên cia de po lí ti cas rí gi das pre ju di ca tam bém o de sen-
vol vi men to.

O atu al Go ver no foi ele i to sob a égi de das mu -
dan ças. Vol to ao Se na do im bu í do do pro pó si to de lu -
tar, no li mi te de mi nhas for ças, para aju dar a im plan tar
as trans for ma ções exi gi das pela so ci e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de ria de i xar de pres tar, nes te mo men to, uma jus ta ho -
me na gem à Se na do ra Iris de Ara ú jo, que tão bem
exer ceu seu pa pel nes ta Casa nos úl ti mos cin co me -
ses. A Se na do ra Iris de Ara ú jo tem uma his tó ria
exem plar de luta de mo crá ti ca e uma re co nhe ci da afe -
i ção com as ca u sas dos mais ne ces si ta dos.

Foi aqui uma voz que con se guiu tra du zir com
sen si bi li da de os pro ble mas na ci o na is. Mos trou que o
Par la men to não pode fi car pre so ape nas à sua ór bi ta
téc ni ca e po lí ti ca. É pre ci sa exer ci tar uma fe i ção mais
hu ma na, tra tan do os pro ble mas com con cór dia e não
com a con fron ta ção sim plis ta; exer ci tar o en ten di-
men to e não a ra di ca li za ção.

A Se na do ra Iris le van tou te mas que nem sem -
pre fa zem par te de nos so co ti di a no po lí ti co, mas que
pre ci sam es tar na pa u ta de pre o cu pa ções do Bra sil: a 
ques tão da mu lher, o cân cer de mama, a Aids, as di fi-
cul da des das do nas-de-casa, os pro ble mas vi vi dos
pe los ido sos, o dra ma das cri an ças ca ren tes, de me -
ni nos e me ni nas que vi vem nas ruas. So bre to dos es -
ses te mas, a Se na do ra Iris fez abor da gens in te li gen-
tes, sem de i xar de lado a dis cus são dos pro ble mas
ma cro e co nô mi cos.

E o mais im por tan te: pa u tou seu tra ba lho com
pon de ra ção, sem de ma go gia e foi, so bre tu do, “pro -
po si ti va”. Co nhe ço bem a Se na do ra Iris de Ara ú jo
que nun ca foi afe i ta ao pa la vró rio fá cil, mas ao tra -
ba lho con cre to. Por isso, nos de i xou um con jun to de 
im por tan tes pro je tos re la ci o na dos ao com ba te à
fome e ao de sem pre go, à re for ma agrá ria, à sa ú de
e à edu ca ção.

Re gis tro os meus cum pri men tos ao bri lhan te
tra ba lho da Se na do ra Iris. Faço-lhe a mi nha ho me-
na gem que se es ten de à in te li gên cia da mu lher bra -
si le i ra.

Por fim, agra de ço a aco lhi da ca ri nho sa que re -
ce bi de to dos ao re tor nar a esta Casa. Sin to-me ain da
mais for ta le ci do, dis pos to, oti mis ta e mo ti va do com a
pos si bi li da de his tó ri ca que te re mos, to dos jun tos, de
aju dar a cons tru ir um novo Bra sil.

Con ce do o apar te, com mu i ta hon ra, ao bri lhan-
te Se na dor go i a no, De mós te nes Tor res.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Se na-
dor Ma gui to Vi le la, gos ta ria de sa u dar o seu re tor no a
esta Casa. V. Exª, que tem um pas sa do po lí ti co e ad -
mi nis tra ti vo bri lhan te, hon ra do e de cen te, cer ta men te
mu i to fará para que o Se na do Fe de ral aju de o Bra sil a
fa zer re for mas tão ne ces sá ri as, como a da Pre vi dên-
cia, a tri bu tá ria, a po lí ti ca e a “re for ma da tran qüi li da-
de pú bli ca”, que é es sen ci al – e V. Exª tem mu i to a co -
la bo rar nes se sen ti do. Por isso, afir mo que tam bém
con cor do com suas pa la vras em re la ção à Se na do ra
Iris de Ara ú jo, que aqui es te ve por seis me ses e, de
for ma bri lhan te e cor re ta, re pre sen tou mu i to bem o
Esta do de Go iás, mos tran do ao Bra sil e ao mun do de -
cên cia, ele gân cia, bri lhan tis mo na ma ne i ra ex tra or di-
ná ria com que se por tou todo esse tem po. Re i te ro as
boas-vin das a V. Exª, con cor dan do in te i ra men te com
seu dis cur so.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço mu i to o apar te de V. Exª, que foi um bri lhan te re -
pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co, Pro cu ra dor de Jus -
ti ça no meu Go ver no em duas opor tu ni da des, quan do
aju dou a cri ar con di ções para que Go iás fos se o que é 
hoje. Mu i to obri ga do a V. Exª.

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do um apar te ao no bre Lí der Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, de se jo cum pri men tá-lo e di zer do en -
tu si as mo que sin to com o re tor no de V. Exª. De se jo,
igual men te, trans mi tir meu sen ti men to de sa u da des
da Se na do ra Iris de Ara ú jo, que exer ceu um man da to
à al tu ra de sua per so na li da de e de sua bi o gra fia. E
que ro di zer da mi nha ale gria em ver no pro nun ci a-
men to de V. Exª so li da ri e da de in tran si gen te ao pro je to
de mu dan ça para o Bra sil. V. Exª con fir ma em suas
pa la vras a ne ces si da de de um pro je to que in clua jus -
ti ça so ci al e que rom pa com o pac to das eli tes, que
es que ce ram os ex clu í dos des te País ao lon go da nos -
sa His tó ria. Esse pro je to de mu dan ça in cor po ra a re -
for ma da Pre vi dên cia So ci al, a re for ma tri bu tá ria, se -
gu ra men te a re for ma do Ju di ciá rio, a re for ma tra ba-
lhis ta e a re for ma po lí ti ca. São cin co mu dan ças es tru-
tu ra is que o Bra sil pre ci sa vi ver e que já está nes te
mo men to fa zen do sua tra ves sia na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Te mos o de ver de acom pa nhar esse de ba te,
de par ti ci par vi va men te dele, mas se gu ra men te o en -
fo que é o que V. Exª está dan do: o Go ver no foi ele i to
para pro mo ver mu dan ças – essa foi a de ci são de
mais de 50 mi lhões de bra si le i ros. Cons ta ta mos o
apo io ao Go ver no do Pre si den te Lula em de ba tes am -
plos com os Ve re a do res do Par ti do dos Tra ba lha do-
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res e com os De pu ta dos Esta du a is. Hoje ti ve mos a re -
a fir ma ção do apo io ao Pre si den te Lula por par te dos
Pre fe i tos e dos Go ver na do res. Uma am pla pes qui sa
re a li za da re cen te men te com os fi li a dos do PT de-
mons trou que o ca mi nho é exa ta men te o da mu dan-
ça, como V. Exª mu i to bem en fa ti za. Te nho cer te za de
que o Bra sil não agüen ta mais a in di fe ren ça e a in sen-
si bi li da de com as 40 mi lhões de pes so as que, ao en -
ve lhe cer, não têm um real de co ber tu ra pre vi den ciá-
ria. Qu e re mos fa zer mu dan ças sem fe rir di re i tos e
sem pre ju di car nin guém, mas te mos que fa zer mu-
dan ças e nin guém faz mu dan ças sem co ra gem e de -
ter mi na ção e o com pro mis so com o pro ces so his tó ri-
co que tem o nos so Go ver no. O pro nun ci a men to de V.
Exª atu a li za a sua per so na li da de de for te de fen sor de
um Bra sil di fe ren te, o Bra sil de to dos e não o Bra sil de
uma mi no ria. Pa ra béns e boa sor te!

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Lí der do PT, bri lhan te Se na dor Tião Vi a na,
jun tos va mos pro mo ver as trans for ma ções de que o
Bra sil ne ces si ta.

Sou fi lho de um tra ba lha dor ru ral que se apo-
sen tou com um sa lá rio mí ni mo e que, aos 90 anos de
ida de, ain da que ria co la bo rar com o País pa gan do a
Pre vi dên cia.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Ney Su -
as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, é uma ale gria tê-lo de vol ta. Endos so
as pa la vras de ou tros Se na do res so bre sua subs ti tu ta
à al tu ra de V. Exª, nos sa Se na do ra Iris de Ara ú jo. Con -
te co nos co para jun tos ana li sar mos e vo tar mos em
prol das ca u sas do povo bra si le i ro, que sem pre tem
sido a tô ni ca da atu a ção de V. Exª. Va mos, com toda
cer te za, cum prir no nos so Par ti do, o PMDB, nos sa
obri ga ção. Apro ve i to a opor tu ni da de para sa u dá-lo e
para fa lar da ale gria de tê-lo de vol ta ao nos so meio.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço ao Se na dor Ney Su as su na, Par la men tar mu i to
ati vo e par ti ci pan te de to das as gran des de ci sões
des ta Casa.

Com mu i ta hon ra con ce do a pa la vra ao ilus tre
Lí der do Go ver no, 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 Ma gui to Vi le la, sin to-me ex tre ma men te mo -
ti va do em par ti ci par de um mo men to como este, que
en ri que ce a vida des ta ins ti tu i ção. Ve nho acom pa-
nhan do há mu i to tem po suas opi niões, sua cam pa-
nha, sua his tó ria po lí ti ca e, so bre tu do, a pos tu ra co ra-
jo sa que V.Exª man te ve nas úl ti mas ele i ções, de sem-
pe nhan do um pa pel de ci si vo, eu di ria, na vi tó ria do

Pre si den te Lula. V. Exª me re ce des te novo Go ver no
toda aten ção, em pe nho e co la bo ra ção no de sem pe-
nho de seu man da to. Mais do que isso, te nho cer te za
de que sua pre sen ça for ta le ce ain da mais os com pro-
mis sos de mu dan ça, re for ma e es pe ran ça que cons -
tru í mos nes sas ele i ções, para que o Go ver no pos sa
su pe rar as ad ver si da des que her dou, as di fi cul da des
que vi rão e cons tru ir um País mais prós pe ro, jus to e
so li dá rio. Te nho cer te za de que Go iás es ta rá mu i to
bem re pre sen ta do por essa fi gu ra ilus tre, his tó ri ca,
tão apre ci a da e ami ga que V. Exª re pre sen ta para
esta Casa. Pa ra béns a V. Exª pelo seu re tor no, ao Se -
na do Fe de ral pela bri lhan te atu a ção que V. Exª se gu-
ra men te terá e, eu di ria, ao País por en gran de cer a
vida do Se na do Fe de ral, esta ins ti tu i ção tão fun da-
men tal à de mo cra cia e à Re pú bli ca bra si le i ras. Mu i to
obri ga do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, uma das
ca be ças pen san tes des te País e que tem a res pon sa-
bi li da de de con du zir a Li de ran ça do Go ver no para
bus car mos as re for mas tão im por tan tes e tão ne ces-
sá ri as ao nos so País.

Con ce do a pa la vra, com mu i ta hon ra, ao bri-
lhan te Se na dor Efra im Mo ra is.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Ma -
gui to Vi le la, nós que re pre sen ta mos a mi no ria nes ta
Casa cum pri men ta mos V. Exª pelo re tor no ao Con-
gres so Na ci o nal di zen do-lhe, pri me i ra men te, que a
Se na do ra Iris de Ara ú jo, que aqui es te ve co nos co no
pri me i ro se mes tre, subs ti tu in do V. Exª, nos de i xa sa u-
da des pela for ma como atu ou nes ta Casa, de ma ne i-
ra vi bran te, em de fe sa do seu Esta do, Go iás. V. Exª,
além de co brir essa la cu na, traz para o Con gres so
Na ci o nal a sua ex pe riên cia como Go ver na dor e como 
Se na dor por mu i to tem po nes ta Casa e, com cer te za,
irá nos aju dar a com ba ter as in jus ti ças que ha ve rão
de vir por con ta da re for ma da Pre vi dên cia, que está
sen do vo ta da, prin ci pal men te con tra os apo sen ta dos,
con tra as vi ú vas, exa ta men te con tra aque les que
mais se de di cam a este País: os tra ba lha do res bra si-
le i ros, os fun ci o ná ri os pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e
mu ni ci pa is. Te nho cer te za de que con ta re mos com a
in de pen dên cia de V. Exª e, aci ma de tudo, com o seu
his tó ri co po lí ti co, a sua po si ção fir me em de fe sa do
apo sen ta do, da vi ú va, dos tra ba lha do res e dos fun ci-
o ná ri os pú bli cos. Seja bem-vin do. Esta Casa pre ci sa
da voz fir me de V. Exª em de fe sa do povo bra si le i ro.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Eu
que agra de ço a V. Exª, Lí der Efra im Mo ra is, do que ri-
do Esta do da Pa ra í ba. Sem dú vi da ne nhu ma, pro cu-
ra rei con tri bu ir o má xi mo pos sí vel.
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Re pi to que sou fi lho de um pe que no agri cul tor
que se apo sen tou com um sa lá rio mí ni mo e que mor -
reu, qua se aos cem anos de ida de, de se jo so de co la-
bo rar com a Pre vi dên cia. A mi nha mãe se guiu o mes -
mo ca mi nho: apo sen tou-se com um sa lá rio mí ni mo e
teve mu i tas di fi cul da des no fim da vida até para ad qui-
rir re mé di os. Cito es ses exem plos, a fim de que nos
con ven ça mos de que pre ci sa mos fa zer jus ti ça aos
ido sos, aos po bres, aos mais ne ces si ta dos, àque les
que sem pre fo ram ex clu í dos nes te País.

Com mu i ta hon ra, con ce do um apar te ao ex-Go -
ver na dor do Pi a uí, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ma gui-
to Vi le la, é imen sa a sa tis fa ção de re en con trá-lo e
revê-lo, re pre sen tan do não ape nas o bra vo povo go i a-
no, mas o Bra sil todo. Wil li am Sha kes pe a re fi cou fa-
mo so por que dis se que todo o bem que ga nha mos
pro vém da per da de ou tro bem. É uma das fi lo so fi as.
Re al men te, V. Exª sig ni fi ca mu i to, prin ci pal men te para 
mim. Nós, jun tos, ven ce mos as ele i ções de 1994,
apo i an do o can di da to do PMDB, Ores tes Qu ér cia,
que, na que le tem po, pos si bi li tou a vi tó ria de nove Go -
ver na do res, den tre os qua is o hoje Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, gran de e ex tra or di ná rio ho mem pú bli co,
que se en con tra aqui ao lado. O Se na dor Ney Ma ra-
nhão foi vice de Anto nio Ma riz. É pre ci so lem brar tam -
bém que, ci re neu da que la vi to ri o sa cam pa nha para o
nos so Par ti do, com can di da tu ra pró pria, lá es ta va Iris, 
mu lher a quem mu i to de ve mos e que vol tou a dar aqui 
de mons tra ção de gran de za e de li de ran ça. Então,
como dis se Sha kes pe a re, todo o bem que ga nha mos
se dá com a per da de ou tro bem. Mas para tudo há so -
lu ção. E cha mo a aten ção para o gran de lí der do PT e
des te País na atu a li da de, o Se na dor Pa u lo Paim, que
quis Deus ora es ti ves se pre si din do a ses são. Quis
Deus tam bém que V. Exª fos se apar te a do por esta Li -
de ran ça de pers pec ti vas in ve já ve is, o Se na dor Tião
Vi a na, e pelo pró prio Lí der do Go ver no, Alo i zio Mer -
ca dan te. Por tan to, já que pen sam no PMDB, so nham
com o PMDB e dele pre ci sam, está aí a luz e o ca mi-
nho: V. Exª, que tão bem go ver nou Go iás. Sou tes te-
mu nha de que ne nhum Go ver na dor deu tan to ali men-
to aos po bres – com o sa co lão – como V. Exª, quan do
go ver nou Go iás. Que V. Exª for ta le ça o Go ver no, que
seja o Pri me i ro-Mi nis tro do PMDB! O País e os po bres
vão ga nhar com sua ex pe riên cia e obs ti na ção e o Se -
na do terá de vol ta Iris.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço-lhe so bre ma ne i ra o apar te, Se na dor ami go e
que ri do, ex-Go ver na dor bri lhan te, que, sem dú vi da
ne nhu ma, tem dado gran de co la bo ra ção a seu Esta -
do e a este País. 

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, agra de ço-lhes pela aten ção a mim dis pen sa da,
prin ci pal men te nes te re tor no. Espe ro en con trar mu i-
tas for ças para aju dar nas trans for ma ções de que o
Bra sil tan to ne ces si ta.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le-
la, 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. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esta Pre si-
dên cia cum pri men ta a no bre Se na do ra Iris de Ara ú jo
bem como o no bre Se na dor Ma gui to Vi le la, mes mo
as sim já ten do me ma ni fes ta do no dia de on tem.

Nes te mo men to está ins cri to para fa lar pela Li -
de ran ça da Mi no ria o no bre Se na dor Efra im Mo ra is,
mas con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Lí der do Par ti-
do dos Tra ba lha do res.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que ro ape nas pres tar so li da ri e da de a
dois Se na do res da Re pú bli ca que pas sa ram por um
cons tran gi men to, na úl ti ma se ma na, nas de pen dên ci-
as do Se na do Fe de ral, quan do ten ta ram as sis tir à re -
u nião se cre ta da CPI do Ba nes ta do.

Os dois Se na do res che ga ram, de sem pe nhan do
suas atri bu i ções e res pon sa bi li da des cons ti tu ci o na is,
para acom pa nhar uma re u nião que es ta va ocor ren do
em ca rá ter se cre to e a in for ma ção que re ce be ram à
por ta é que ha via um im pe di men to de aces so em ra -
zão de tra tar-se de uma re u nião se cre ta. Isso é gra ve,
abre um pre ce den te cons tran ge dor e fere o Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral.

Faço a le i tu ra do art. 117 do Re gi men to Inter no
por que sei que a in ter pre ta ção que tem a Pre si dên cia
do Se na do Fe de ral, na fi gu ra do Se na dor José Sar -
ney e na per so na li da de de V. Exª, é o mes mo en ten di-
men to de mo crá ti co e de res pe i to ao li vre aces so e
pre sen ça dos Se na do res da Re pú bli ca nas de pen-
dên ci as da Casa, in clu í das as Co mis sões.

Diz o se guin te o art. 117 do Re gi men to Inter no:

Art. 117. Nas re u niões se cre tas, além
dos mem bros da co mis são, só será ad mi ti da
a pre sen ça de Se na do res e das pes so as a
se rem ou vi das so bre a ma té ria em de ba te.

Enten do que a ob ser vân cia ao Re gi men to Inter -
no é a gran de res pon sa bi li da de fun ci o nal do Se na do
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Fe de ral como ins ti tu i ção de mo crá ti ca e se gui do ra
dos pre ce i tos cons ti tu ci o na is.

Não te nho a me nor dú vi da de que é do co nhe ci-
men to da au to ri da de de V. Exª a de fe sa in tran si gen te
do aces so dos Se na do res a qual quer am bi en te do
Se na do Fe de ral, quan do es ti ver pre sen te o in te res se
pú bli co.

Esta não é uma crí ti ca à Pre si dên cia da Casa.
Pelo con trá rio, é a con fir ma ção da aten ção que V. Exª
tem re co men da do a to dos os Se na do res, par ti cu lar-
men te aos Pre si den tes de co mis sões, so bre o bom
an da men to dos tra ba lhos e o res pe i to ao Re gi men to
Inter no da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a to le-
rân cia do Se na dor Efra im Mo ra is, a quem eu já ti nha
con ce di do a pa la vra, con ce do a pa la vra ao Pre si den-
te da CPMI, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MS. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te Pa u lo
Paim, pre za do Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res,
Se na dor Tião Vi a na, quem lhes fala é um Se na dor da
Re pú bli ca que tem um pro je to tra mi tan do nes ta Casa
que li mi ta mu i to a ques tão do si gi lo. Por tan to, não sou
fa vo rá vel à pre ser va ção do si gi lo. Aliás, há um pro je to
da mi nha la vra nes ta Casa fa vo rá vel a que o ho mem
pú bli co não te nha di re i to a ne nhum si gi lo, de vi do à op -
ção pela vida pú bli ca.

Entre tan to, no iní cio dos tra ba lhos da Co mis-
são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to – é a pri me i ra
vez que pre si do uma co mis são des se por te –, fui ori -
en ta do no sen ti do de que so men te po de ri am ter
aces so aos do cu men tos si gi lo sos da CPMI os seus
mem bros, ou seja, Par la men ta res ti tu la res e su plen-
tes. Por tan to, hou ve tam bém o en ten di men to da
Asses so ria da Co mis são no sen ti do de que, nas re u-
niões re ser va das, pos sam ser re ve la dos da dos do
si gi lo ban cá rio e fis cal de pes so as pú bli cas e pri va-
das bra si le i ras, de ven do es tar pre sen tes ape nas os
Par la men ta res ti tu la res e su plen tes des sa Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to.

Entre tan to, na au diên cia do De le ga do Cas ti-
lho, na data men ci o na da pelo Se na dor Tião Vi a na,
fui pro cu ra do pelo Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, que aden trou a sala em que se re u nia a CPI e
dis se: “Se na dor, está ocor ren do um pro ble ma, pois
os Par la men ta res não es tão po den do en trar na sala 
da CPI”. Ato con tí nuo, dis se a S. Exª que, se qui ses-
se, po dia per ma ne cer, e de ter mi nei à Asses so ria
que per mi tis se a pre sen ça de to dos os Par la men ta-
res, De pu ta dos Fe de ra is e Se na do res – e as sim foi

fe i to, já na re u nião sub se qüen te, no dia se guin te. Por-
tan to, des de a au diên cia re a li za da com o Dr. Luiz
Fran cis co, te mos a pre sen ça de Par la men ta res que
não são mem bros in te gran tes da Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to.

Por oca sião des se aler ta fe i to pelo Se na dor
Tião Vi a na, re gis tro à Casa que hoje – exa ta men te
hoje –, en ca mi nhei ofí cio, como Pre si den te da Co mis-
são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, ao Pro cu ra dor da
Re pú bli ca, Dr. Cláu dio Fon te les, e ao Mi nis tro da Jus -
ti ça, Dr. Már cio Tho maz Bas tos, para que fos sem apu -
ra dos nas duas ins ti tu i ções – Mi nis té rio Pú bli co e Po -
lí cia Fe de ral – os mo ti vos dos va za men tos ocor ri dos
na im pren sa bra si le i ra dos do cu men tos si gi lo sos que
nos fo ram en tre gues nas duas au diên ci as ci ta das.

Re ce be mos as in for ma ções si gi lo sas em re u-
nião re ser va da da Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to. Na quin ta-fe i ra, foi re a li za da a úl ti ma re u-
nião. Os da dos so bre o si gi lo fo ram trans fe ri dos para
nós na sex ta-fe i ra, e, no sá ba do, re vis tas na ci o na is já
pu bli ca ram in for ma ções – sem que a Co mis são sa i ba
se são ve rí di cas – que po de rão tra zer pre ju í zo às in -
ves ti ga ções e à hon ra alhe ia.

Te nho a con vic ção de que, ao re ce ber os do cu-
men tos, la crei o in vó lu cro que os con ti nha. Além dis -
so, a Se cre ta ria da Co mis são ano ta num li vro de con -
tro le o nome das pes so as que de se jam ana li sar os
do cu men tos. Por tan to, in for mo ao Se na do e ao Bra sil
que os do cu men tos con ti nu am la cra dos, mas par te
de les – se é que é par te de les – está pu bli ca da na im -
pren sa bra si le i ra.

Fe i tas es sas ex pli ca ções, de i xo ab so lu ta men te
cla ro que la men to que a le gis la ção seja essa. Sen do
as sim, nós a cum pri re mos.

Sr. Pre si den te, com re la ção à pre sen ça, in for mo
a V. Exª, ao Se na dor Tião Vi a na e a esta Casa que,
des de a re u nião em que com pa re ceu o Pro cu ra dor
Luiz Fran cis co, to dos os Par la men ta res têm tido
aces so à Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esta Pre si-
dên cia cum pri men ta V. Exª pelo es cla re ci men to e es -
cla re ce a po si ção da Mesa, len do os arts. 112 e 117
do Re gi men to Inter no:

Art. 112. É fa cul ta do a qual quer Se na-
dor as sis tir às re u niões das co mis sões, dis -
cu tir o as sun to em de ba te, pelo pra zo por
elas pre fi xa dos, e en vi ar-lhes, por es cri to,
in for ma ções ou es cla re ci men tos.

(...)
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Art. 117. Nas re u niões se cre tas, além
dos mem bros da co mis são, só será ad mi ti da
a pre sen ça de Se na do res e das pes so as a
se rem ou vi das so bre a ma té ria em de ba te.

Por tan to, não há dú vi da quan to à de ci são da
Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is, Lí der da Mi no ria.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar o pro nun ci a men to
que fa rei a res pe i to da cri se de ener gia elé tri ca no
Bra sil, de se jo fa zer dois re gis tros.

Pri me i ra men te, in for mo à Casa e ao Bra sil que
hoje a Ca pi tal do nos so Esta do, João Pes soa, co me-
mo ra 418 anos de eman ci pa ção. O Se na dor Ney Su -
as su na co nhe ce a nos sa Ca pi tal, a mo ra da do sol,
onde há sol de in ver no a ve rão. João Pes soa é a ci da-
de que vê o sol nas cer pri me i ro. Nes ta opor tu ni da de,
abra ço a to dos os pes so en ses para, jun tos, co me mo-
rar mos os 418 anos de eman ci pa ção po lí ti ca. Sa ú do,
en fim, to dos os pa ra i ba nos pelo dia em que co me mo-
ra mos o ani ver sá rio de nos sa que ri da Ca pi tal, João
Pes soa.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, na se ma na
que pas sou, es ti ve em mis são ofi ci al, re pre sen tan do
o Se na do Fe de ral, jun ta men te com o Se na dor Mão
San ta, por de sig na ção do Pre si den te José Sar ney,
em con fe rên cia in ter par la men tar re a li za da no Mé xi co.
Par ti ci pa mos da II Con fe rên cia Inter par la men tar de
Ener gia e da XV Re u nião da Co mis são de Ener gia e
Mi nas do Par la men to La ti no-Ame ri ca no, even tos re a-
li za dos no Cen tro de Vin cu la ção Inter na ci o nal e De -
sen vol vi men to Edu ca ti vo da Uni ver si da de do Esta do,
em Hi dal go, no Mé xi co.

Na opor tu ni da de, fo ram dis cu ti dos vá ri os te-
mas, como, prin ci pal men te, a har mo ni za ção le gis la ti-
va e ju rí di ca nos te mas ener gé ti cos e de mi nas dos
pa í ses da Amé ri ca La ti na, a mo der ni za ção do se tor
elé tri co, a vi são e os ca mi nhos dos Go ver nos es ta ta is
di an te das re for mas ener gé ti cas na Amé ri ca La ti na, a
in ter co ne xão elé tri ca na Amé ri ca La ti na e suas pro je-
ções, bem como o de sen vol vi men to pe tro lí fe ro e, ain -
da, a pro du ção de gás na Amé ri ca La ti na e no Mé xi co,
além da re for ma ener gé ti ca e do apro ve i ta men to de
re cur sos na tu ra is.

O Par la men to bra si le i ro es te ve re pre sen ta do
pela De pu ta da La u ra Car ne i ro, do PFL do Rio de Ja -
ne i ro; o De pu ta do Fer nan do Fer ro, do PT de Per nam-
bu co; o De pu ta do Feu Rosa, do PMDB do Espí ri to

San to; o Se na dor Mão San ta, do PMDB do Pi a uí; e o
Se na dor Efra im Mo ra is, da Pa ra í ba.

Te nho cer te za de que a pre o cu pa ção com a cri -
se ener gé ti ca, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
é do mun do in te i ro.

Nós par ti ci pa mos des se Con gres so ou vin do au -
to ri da des não só da Amé ri ca La ti na, mas de todo o
mun do so bre essa ques tão, o que foi do ma i or pro ve i-
to. De po is apre sen ta rei a esta Casa re la tó rio des sa
con fe rên cia in ter par la men tar.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Efra im
Mo ra is, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Com o
ma i or pra zer, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Apro ve i to esta
opor tu ni da de para dar tes te mu nho da gran de za com
que a equi pe de que fiz par te se apre sen tou na ci da de
do Mé xi co e no Esta do de Hi dal go, lá na ci da de de
Pa chu ca. Des ses cin co Par la men ta res, três eram en -
ge nhe i ros: o De pu ta do Fer nan do Fer ro, do PT, de
Per nam bu co; o De pu ta do Feu Rosa, que vai para o
PMDB, do Espí ri to San to; e o nos so gran de com pa-
nhe i ro Se na dor Efra im Mo ra is, que sur pe en deu a to -
dos como pro fun do co nhe ce dor da pro ble má ti ca
ener gé ti ca do nos so País e mos trou como sub sí dio
um dos com pên di os que to dos os Se na do res e to dos
os ho mens en vol vi dos com o de sen vol vi men to ener -
gé ti co co nhe cem. Sem ener gia não ha ve rá de sa rol-
lo, como di zem no Mé xi co. S. Exª se fun da men tou no
li vro do ex-Se na dor João Alves que, sem dú vi da ne -
nhu ma, obs ti na da men te e com pe ten te men te, tem fe i-
to es tu dos so bre o pro ble ma de de sen vol vi men to da
ener gia. Nós, do Pi a uí, nos sen ti mos mu i to hon ra dos
quan do ou vi mos e de tec ta mos que aque le so nho de
Alber to Sil va tem mu i to fun da men to: a pes qui sa do bi -
o di e sel pela mão hu ma na. O nos so país, se to dos nós 
con ti nu ar mos com res pon sa bi li da de, tem pers pec ti-
vas in ve já ve is no de sen vol vi men to de ener gia por que
é um dos pou cos pa í ses que tem mu i tas hi dre lé tri cas,
que ini ci al men te re que rem gran de in ves ti men to de
ca pi tal, mas de po is a ener gia se tor na ba ra ta. Os nor-
te-ame ri ca nos de têm 25% de toda a ener gia do mun -
do, mas qua se a to ta li da de da ge ra ção de ener gia lá
de pen de dos de ri va dos do pe tró leo. Daí, a bus ca,
pela for ça, do pe tró leo.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se na dor
Mão San ta, agra de ço a V. Ex.ª o apar te, o qual in cor-
po ro na ín te gra. Não res ta dú vi da de que o apro ve i ta-
men to de re cur sos na tu ra is foi um dos te mas dis cu ti-
dos na que la opor tu ni da de.
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O nos so país é rico de nor te a sul, no que diz
res pe i to a es ses re cur sos na tu ra is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no iní cio
eu dis se que abor da ria a cri se de ener gia elé tri ca no
Bra sil, ci tan do o tra ba lho dos con sul to res le gis la ti vos
do Se na do Fe de ral Omar Alves Abbud e Edmun do
Mon tal vão, de no mi na do “A cri se de ener gia de 2001
de veu-se à re es tru tu ra ção do se tor elé tri co? Para
onde se guir após a cri se?”.

Se gun do eles, “o Bra sil vi veu um tra u ma com a
cri se de abas te ci men to de ener gia elé tri ca ocor ri do
no ano de 2001. Caso não se to mem as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as, o pro ble ma po de rá re pe tir-se por vol ta
de 2005 ou 2006, so bre tu do se ocor rer for te re to ma-
da do cres ci men to eco nô mi co”.

E ain da: “uma cri se como a que vi veu em 2001 é 
com ple xa e se cons trói a mé dio e lon go pra zos. As
con se qüên ci as de er ros co me ti dos na ges tão do se -
tor elé tri co não são ne ces sa ri a men te ime di a tas, mas
são ine xo rá ve is. (...) Uma co i sa, con tu do, pre ci sa ser
su bli nha da: a cri se não se de veu, como que rem mu i-
tos, à re for ma em pre en di da no se tor elé tri co a par tir
de 1995. Ao con trá rio, o iní cio tar dio da re for ma ou
mes mo a fal ta da sua con clu são – ou am bas as co i-
sas – cer ta men te con tri bu í ram para que a cri se de
abas te ci men to ocor res se”.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Pois não,
Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Essa cri se
ge rou um pro ble ma tão sé rio que até hoje os Esta dos
es tão pa gan do por ela, por que so bre a ele tri ci da de in -
ci de um per cen tu al ra zo a vel men te gran de de ICMS.
O Esta do do Rio de Ja ne i ro, por exem plo, per deu uma 
mé dia de R$2,5 bi lhões de ar re ca da ção anu al. Mes -
mo pas sa da a cri se, nun ca mais se vol tou a con su mir
como an tes. O re sul ta do é que con ti nua um dé fi cit de
R$1,800 bi lhão. Então, é re al men te um pro ble ma sé -
rio. Pas sou a cri se, vol tou a ener gia. Isso é um equí vo-
co por que o pro ble ma fi nan ce i ro per ma ne ce sem
con tar o que se de i xou de pro du zir, o que de i xou de
en trar. Ao pe dir esse apar te, que ria apro ve i tar a sua
boa von ta de, Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – V. Ex.ª
tem todo o tem po ne ces sá rio.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Qu e ro
apro ve i tar a sua boa von ta de para aqui sa u dar a nos -
sa João Pes soa. Inscre vi-me para fa lar nes ta Casa,
mas não con se gui. Então apro ve i to o dis cur so de V.
Exª para con jun ta men te fa lar de ale gria nos sa ao fes -

te jar os 418 anos de nos sa Ca pi tal, que to dos ama -
mos e sa be mos que é uma das mais bo ni tas do Bra sil.
Mu i to obri ga do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu é que
agra de ço a V. Exª tan to a in for ma ção do dis cur so so -
bre o se tor elé tri co quan to o re gis tro dos 418 anos de
nos sa Ca pi tal. Com cer te za fa la mos aqui a voz do pa -
ra i ba no e ma ni fes ta mos o or gu lho de nos so povo.
Jun tos tra du zi mos a cer te za de que to dos os re pre-
sen tan tes do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, in de pen den te men te de cor par ti dá ria, te mos
um com pro mis so não so men te com João Pes soa
como tam bém com toda a Pa ra í ba. Te nho cer te za de
que, na hora em que es ta mos tra ba lhan do, pen san do
na Pa ra í ba e em João Pes soa, a ques tão po lí ti ca é
se cun dá ria. Pen sa mos sem pre, aci ma de tudo, no
povo pa ra i ba no.

Agra de ço o apar te de V. Exª.
Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, o Bra sil

não cor re o ris co ime di a to, no cur to pra zo, de nova cri -
se de abas te ci men to de ener gia elé tri ca, prin ci pal-
men te por que as ta xas de cres ci men to de nos sa eco -
no mia têm sido mu i to ba i xas nos úl ti mos anos. As em -
pre sas in cor po ra ram no vas me di das de ra ci o na li za-
ção no uso da ener gia e as fa mí li as ado ta ram no vos e
mais mo de ra dos há bi tos de con su mo.

Espe ra mos que o Bra sil siga seu des ti no e vo ca-
ção de cres ci men to, de de sen vol vi men to, de País do
fu tu ro. Cer ta men te, essa si tu a ção em que exis te so -
bra de ener gia não há de per ma ne cer no lon go pra zo,
sob pena de ter mos um país in viá vel, com ní ve is de
de sem pre go in su por tá ve is, sem fu tu ro para a nos sa
ju ven tu de e com o pre sen te du vi do so para cada um
de nós.

O ní vel mé dio dos gran des re ser va tó ri os na ci o-
na is está em con di ções ra zoá ve is, com ex ce ção da
Re gião Nor des te, mi nha re gião, na qual ele se en con-
tra na fa i xa de 40% de sua ca pa ci da de to tal, e é bom
lem brar que o con su mo não vol tou aos pa drões an te-
ri o res ao ra ci o na men to. O se tor elé tri co, cu jos pro je-
tos, prin ci pal men te de no vas hi dre lé tri cas, re que rem
lon go pe río do de ma tu ra ção e ele va dos in ves ti men-
tos, ne ces si ta de pla ne ja men to es pe ci al, para que
não haja de fa sa gem en tre ofer ta e de man da de ener -
gia, evi tan do-se pon tos de es tran gu la men to no pro-
ces so de de sen vol vi men to na ci o nal e o ris co de apa -
gões.

A ener gia adi ci o nal, a ser ofer ta da da qui a três
ou cin co anos, de pen de de pro je tos, de no vas plan -
tas, de no vos in ves ti men tos, a fim de evi tar mos cri ses
de abas te ci men to.

22224 Qu ar ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003    419ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



O Go ver no Fe de ral pre ten de mu dar as ba ses do 
atu al mo de lo do se tor elé tri co e aca ba de pu bli car o
do cu men to Pro pos ta de Mo de lo Insti tu ci o nal do Se tor
Elé tri co. Nes te do cu men to, tra ta de as pec tos como os 
prin cí pi os bá si cos, as ba ses do mo de lo, o pla ne ja-
men to da ex pan são do se tor elé tri co, a con tra ta ção
de ener gia en tre ge ra do res, a re a lo ca ção de ener gia
e a ge ra ção ter me lé tri ca.

O do cu men to es ta be le ce a cha ma da pre va lên-
cia do con ce i to de ser vi ço pú bli co. E afir ma, a cer ta al -
tu ra: “Um prin cí pio bá si co do ar ran jo ins ti tu ci o nal que
se pro põe é que a pro du ção de ener gia deve ser re a li-
za da, pri o ri ta ri a men te, por con ces si o ná rio de ser vi ço
pú bli co, prin ci pal men te aque la des ti na da aos con su-
mi do res ca ti vos”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o do cu-
men to pu bli ca do pelo Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia
afir ma que o novo mo de lo aten de ria aos re qui si tos de
mo di ci da de ta ri fá ria, con ti nu i da de e qua li da de na
pres ta ção do ser vi ço, jus ta re mu ne ra ção para os in-
ves ti do res, res pe i to aos con tra tos exis ten tes, mi ni mi-
za ção dos cus tos de tran sa ção du ran te o pe río do de
im plan ta ção, re du ção de pres sões adi ci o na is de ta ri-
fas para o con su mi dor, cri a ção de am bi en te fa vo rá vel
à re to ma da de in ves ti men tos, além de per mi tir sua
im plan ta ção de for ma gra du al.

Ape sar de to das es sas boas in ten ções men ci o-
na das no do cu men to, não exis tem con di ções ob je ti-
vas que nos per mi tam ates tar a ex ce lên cia do mo de lo
pro pos to.

Te mos um ce ná rio eco nô mi co na ci o nal e mun di-
al mu i to in cer to, com re tra ção de in ves ti men tos es-
tran ge i ros no Bra sil, com que da na ren da real dos tra -
ba lha do res, au men to dos ní ve is de de sem pre go em
qua se to dos os se to res eco nô mi cos, au sên cia de in-
ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, para que a eco no mia
pos sa se re cu pe rar e vol tar a cres cer.

O viés – pa la vra tão uti li za da hoje em dia – es ta-
ti zan te que per me ia esse novo mo de lo cer ta men te
con tri bu i rá para di fi cul tar a atra ção de no vos in ves ti-
men tos pri va dos, não ape nas no se tor de ener gia elé -
tri ca como em ou tros seg men tos fun da men ta is para
ace le rar nos so pro ces so de cres ci men to eco nô mi co,
como trans por tes, por tos e te le co mu ni ca ções.

O re cen te em ba te, den tro do Go ver no, en tre o
gru po fa vo rá vel a um au men to no pro ces so de es ta ti-
za ção e as agên ci as re gu la do ras de mons tra cla ra-
men te a ine xis tên cia de um am bi en te fa vo rá vel a no -
vos in ves ti men tos pri va dos no Bra sil, em de cor rên cia
de dú vi das em re la ção a re gras es ta be le ci das em
con tra tos e nor mas que de vem ser cla ras e bem de fi-
ni das no lon go pra zo.

Com o ba i xo ní vel de in ves ti men tos que têm
ocor ri do na área de in fra-es tru tu ra, é ne ces sá rio as -
se gu rar es sas con di ções para a par ti ci pa ção do ca pi-
tal pri va do no pro ces so de de sen vol vi men to na ci o nal.

Hoje, com uma car ga tri bu tá ria de 35,8% do PIB
– com a re for ma que está sen do pro pos ta pelo Go ver-
no, po de re mos pas sar dos 40%; te re mos a res pon sa-
bi li da de, nes te Se na do Fe de ral, de não de i xar que
isso acon te ça –, um dé fi cit no mi nal de 4% do PIB e a
ab sor ção pelo Go ver no de subs tan ci al par te da pou -
pan ça pri va da, não po de mos es pe rar que ape nas a
re du ção de um ou dois pon tos per cen tu a is nas ele va-
das ta xas de ju ros pra ti ca das no Bra sil con si ga tra zer
no vos in ves ti men tos e au men tar nos sa com pe ti ti vi da-
de in ter na ci o nal, para im plan tar mos um novo mo de lo
no se tor elé tri co.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, cer ta-
men te, a cri se de abas te ci men to de 2001 não foi por
cul pa da re for ma do se tor elé tri co, ini ci a da em 1995,
pois ela nem che gou a se com ple tar.

Por isso mes mo, que re mos cha mar a aten ção
das au to ri da des go ver na men ta is para evi tar a re pe ti-
ção de er ros co me ti dos no pas sa do, como os in ves ti-
men tos es ta ta is ba se a dos em ele va do en di vi da men to
ex ter no e ta ri fas fora da re a li da de.

A in su fi ciên cia de re cur sos pú bli cos ne ces sá ri-
os ao fi nan ci a men to de no vos in ves ti men tos no se tor
elé tri co re quer o es tí mu lo do se tor pri va do para in ves-
tir nes se se tor.

Bas ta ve ri fi car mos que, para sus ten tar um cres -
ci men to da eco no mia de apro xi ma da men te 3,5%, é
ne ces sá ria uma ofer ta adi ci o nal de ener gia de 3.500
me ga watts, o que im pli ca in ves ti men tos adi ci o na is
de apro xi ma da men te R$10 bi lhões por ano. 

A es ta bi li da de de re gras é fun da men tal para as -
se gu rar o flu xo de ca pi ta is ex ter nos ne ces sá ri os ao
nos so de sen vol vi men to, ga ran tin do-se ta ri fas que as -
se gu rem o equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro das em-
pre sas e pre ços ade qua dos para os con su mi do res.

Fi nal men te, como re pre sen tan te da Re gião
Nor des te, ao lado de tan tos ou tros Se na do res e Se -
na do ras des ta Casa, não po de ria en cer rar este meu
pro nun ci a men to sem cha mar a aten ção des ta Casa
para a si tu a ção pre o cu pan te da re gião no cam po
ener gé ti co, por ser a re gião que apre sen ta ma i or vul -
ne ra bi li da de em ter mos de ofer ta de ener gia.

A Re gião Nor des te, que tem es ta do ul ti ma men-
te sem pre no li mi te do ris co de ra ci o na men to de ener -
gia elé tri ca, é for te men te de pen den te da ba cia do rio
São Fran cis co, cu jas usi nas atu al men te es tão com
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um pou co mais de 40% da ca pa ci da de mé dia de ar -
ma ze na men to.

De i xo aqui, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na-
do res, o meu ape lo às au to ri da des do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia para que dêem o tra ta men to es pe-
ci al que o Nor des te me re ce, pois a re gião ne ces si ta
de no vas al ter na ti vas para o cres ci men to da ofer ta
de ener gia para os pró xi mos anos, já que as atu a is
fon tes lo ca is já atin gi ram o seu ní vel de uti li za ção
má xi ma.

As usi nas hi dro e lé tri cas do To can tins pre ci sam
ser li ci ta das para en tra rem em fun ci o na men to em
2007, as sim como usi nas tér mi cas lo ca is de vem ser
im plan ta das, a par tir de mon ta gem da in fra-es tru tu ra
de gás na tu ral, pois exis tem po ços de gás na tu ral
inex plo ra dos em Ala go as, in de pen den te men te da
pos si bi li da de de se tra zer o gás na tu ral da Bo lí via –
isso foi, in clu si ve, as sun to dis cu ti do no úl ti mo Con-
gres so de que par ti ci pa mos, Se na dor Mão San ta. Se -
ria exa ta men te tra zer mos para o Bra sil e para gran de
par te da Amé ri ca La ti na o gás na tu ral da Bo lí via para
aten di men to do Nor des te bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, não po de mos ad mi tir que, em
ple no Sé cu lo XXI, o Nor des te bra si le i ro con ti nue a ser 
uma re gião sub de sen vol vi da, su je i ta ao ris co crô ni co
de fal ta de ener gia.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Infe liz men-
te, o tem po do ora dor já ter mi nou e, nes te pe río do,
não é mais per mi ti do apar te. O tem po do pro nun ci a-
men to já foi ul tra pas sa do em qua tro mi nu tos.

A pa la vra está com V. Exª, Se na dor Efra im Mo -
ra is.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se V.Exª
me per mi tir...

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se rei to le-
ran te com V. Exª, mas não po de rei per mi tir o apar te,
pois o tem po do pro nun ci a men to de V. Exª já ter mi-
nou.

Mas as sim mes mo V. Exª está com a pa la vra,
Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Con ce do
o apar te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Não é pos -
sí vel, Se na dor Efra im Mo ra is. É a ori en ta ção da Mesa
– e V. Exª é ex-Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Enten do,
Sr. Pre si den te. Vou cum prir o Re gi men to Inter no da
Casa, mas la men to, por que de i xa re mos de ou vir, nes -
te mo men to, uma das ma i o res au to ri da des do Nor -

des te nes te as sun to que é o pro fes sor, ex-Go ver na-
dor, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, que re al men te co -
nhe ce a si tu a ção do seu Esta do e do Nor des te. Mas
eu já sin to e in cor po ro, por pen sa men to, o apar te de
V. Exª ao meu pro nun ci a men to. Com cer te za, so men-
te em V. Exª pen sar em me apar te ar já en ri que ceu o
meu pro nun ci a men to.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, eu te nho ple na
con vic ção de que não ape nas to dos os Se na do res do
Nor des te, mas to dos os Mem bros des ta Casa da rão
in te gral apo io ao de sen vol vi men to des sa re gião. Que
seja co lo ca da, em pri me i ro lu gar, a dis po ni bi li da de de 
ener gia elé tri ca como for ma de re du zir as gran des de -
si gual da des re gi o na is do Bra sil.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa mos,

de ime di a to, a pa la vra à no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti,
em per mu ta com este Se na dor, e este Se na dor, num
se gun do mo men to, cede a pa la vra ao Se na dor Ney
Su as su na.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– S. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos
quin ze dias, apro xi ma da men te, ti ve mos a opor tu ni da-
de de ter ve i cu la do pe los prin ci pa is me i os de co mu ni-
ca ção do nos so País, no tí cia de cri se ins ta la da nos
Mu ni cí pi os bra si le i ros, mu i to gra ve, com re du ção de
ar re ca da ção, de re pas se do Fun do de Par ti ci pa ção
dos Mu ni cí pi os – FPM – e as pre fe i tu ras fa zen do ma -
ni fes ta ções com o in tu i to de se or ga ni za rem para pro -
ce der a di ver sas for mas de pres são e pro tes tos, in clu-
si ve, com de li be ra ções, ten do como ta re fa, como ob -
je ti vo, a pa ra li sa ção das ati vi da des das pre fe i tu ras ou
fe cha men to das pre fe i tu ras.

Eu te nho acom pa nha do mu i to aten ta men te e
pro cu ra do le van tar os da dos, por que a ques tão ati -
nen te aos mu ni cí pi os, to dos sa bem, é um pro ble ma
que vi ven ci a mos há al guns anos. Há ra zão nas nos -
sas pre fe i tu ras so bre vá ri as ma ni fes ta ções, por que
os nos sos mu ni cí pi os aca ba ram her dan do, nas úl ti-
mas dé ca das, um vo lu me sig ni fi ca ti vo de en car gos,
de res pon sa bi li da des que fo ram re pas sa das dos Go -
ver nos Fe de ral e Esta du al para os Pre fe i tos, prin ci-
pal men te nas ques tões de aten di men to di re to à po pu-
la ção, como na área da sa ú de e da edu ca ção. E esse
re pas se, cada vez ma i or de en car gos, tam bém aca -
bou sen do acom pa nha do de uma di mi nu i ção sig ni fi-
ca ti va de re cur sos.
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Na dis tri bu i ção do bolo tri bu tá rio bra si le i ro, de
1988 para cá, as pre fe i tu ras ti ve ram uma di mi nu i ção
sig ni fi ca ti va do per cen tu al des ses re pas ses, por vá ri-
os mo ti vos. Entre eles, o da cri a ção de al gu mas con -
tri bu i ções que, ob vi a men te, por não se rem im pos tos,
não são di vi di das en tre os en tes fe de ra dos – os Esta -
dos e os Mu ni cí pi os; fi cam ape nas com a União.

Então, esse é um pro ble ma que, eu di ria, não é
de hoje. Ele vem se ar ras tan do há um bom tem po e
pre o cu pa a to dos; tem tido inú me ras ma ni fes ta ções e
mo vi men ta ções. Mas, de re pen te, nes ses úl ti mos
quin ze dias, isso se trans for mou em uma cri se na ci o-
nal. Nós to dos sa be mos tam bém que, de po is da
Cons ti tu in te de 1988, ti ve mos uma ver da de i ra fe bre
eman ci pa ci o nis ta. Fo ram cri a dos mais de 1.200 mu -
ni cí pi os, de 1988 para cá. Uma boa par te des ses mu -
ni cí pi os não ti nha es tru tu ra nem ar re ca da ção su fi ci-
en te para se man ter. Eles de pen dem ex clu si va men te
de re pas ses. Como o bolo não au men tou – mu i to pelo 
con trá rio, di mi nu iu – e tem de ser di vi di do en tre um
nú me ro ma i or de mu ni cí pi os, é cla ro que o re pas se
ten de a di mi nu ir.

Ago ra, há uma si tu a ção pe cu li ar este ano, que é
fun da men tal, e deve ser re gis tra da: o Fun do de Par ti-
ci pa ção dos Mu ni cí pi os tem como base, fun da men tal-
men te, o Impos to de Ren da, que é o gran de sus ten tá-
cu lo do FPM. Em 2002, o FPM ob te ve va lo res sig ni fi-
ca ti vos, ou seja, ob te ve re ce i tas ex tras da or dem – so -
men te no caso do Impos to de Ren da –, no pri me i ro
se mes tre do ano pas sa do, de 8,4 bi lhões. Nes te pri -
me i ro se mes tre, foi re du zi da para 3,4 bi lhões. Por tan-
to, hou ve uma re du ção de qua se um ter ço na ar re ca-
da ção do Impos to de Ren da, por que, no ano pas sa-
do, ob ti ve mos ar re ca da ções ex tras. Hou ve al gu mas
si tu a ções co lo ca das para o Impos to de Ren da que
pro pi ci a ram um va lor ma i or na sua ar re ca da ção e, ob -
vi a men te, isso re fle tiu tam bém em ter mos de FPM.
Aliás, há um ar ti go pu bli ca do no Va lor Eco nô mi co,
da la vra do jor na lis ta Ri ba mar Oli ve i ra, que co lo ca
isso de for ma mu i to cla ra. Diz as sim:

Por ca u sa das re ce i tas atí pi cas, os re-
pas ses do FPE e do FPM no pri me i ro se-
mes tre do ano pas sa do atin gi ram ní ve is ex -
cep ci o na is. Como não es ta vam aten tos ao
fato de que as re ce i tas ex tra or di ná ri as, por
de fi ni ção, não se re pe tem nos exer cí ci os se -
guin tes, os go ver na do res e pre fe i tos pro gra-
ma ram os seus gas tos como se os re pas ses
do FPE e do FPM fos sem man ter este ano o 
mes mo com por ta men to de 2002. As des pe-

sas fo ram co lo ca das no or ça men to e o di-
nhe i ro não che gou.

Ele, in clu si ve, pu bli ca uma ta be la que apre sen ta
mu i to cla ro es ses da dos.

No ano de 1999, no pri me i ro se mes tre, o FPM
foi de 13,10 bi lhões; em 2000, 12,16; em 2001, 12,70;
e em 2002 su biu para 14,58. E no pri me i ro se mes tre
des te ano vol tou para 12,06. Por tan to, este ano vol tou
aos pa ta ma res que nós tí nha mos em 1999, em 2000
e 2001. Ain da há uma ou tra si tu a ção que pre fe i to ne -
nhum tem o di re i to de ale gar des co nhe ci men to ou
des cu i do, por que nos me ses de ju nho, ju lho e agos to
tem a de vo lu ção do Impos to de Ren da. Por tan to, todo
pre fe i to sabe que nos me ses de ju nho, ju lho e agos to
o FPM di mi nui, por que o Impos to de Ren da tem o pro -
ces so de de vo lu ção.

O que está acon te cen do? Os pro ble mas são re -
a is, nós não es ta mos aqui bus can do es ca mo te ar ne -
nhum dos pro ble mas, os mu ni cí pi os têm ra zão em vá -
ri as das ques tões que le van tam. Ago ra, os jor na is es -
tão re che a dos de ame a ças de gre ve, fe char pre fe i tu-
ra, ne gar ser vi ço para a po pu la ção, pa rar o mu ni cí-
pio... E essa pos si bi li da de de pa rar pre fe i tu ra, de fe -
char pre fe i tu ra, de ne gar aten di men to, fa zer gre ve é
algo que não po de mos ad mi tir!

No meu Esta do, a Fe de ra ção Ca ta ri nen se das
Asso ci a ções dos Mu ni cí pi os, que é pre si di da pelo
Pre fe i to de Ani tá po lis, do PSDB, está cha man do para
a pa ra li sa ção nos dias 6 e 7 de agos to.No Rio Gran de
do Sul e no Pa ra ná já ti ve mos pa ra li sa ção. Em São
Pa u lo, so bre a pa ra li sa ção que está sen do no ti ci a da e 
que deve pa rar 500 Pre fe i tu ras de São Pa u lo, a de cla-
ra ção do Pre si den te da Asso ci a ção Pa u lis ta de Mu ni-
cí pi os diz o se guin te:

A APM não re co men dou a pa ra li sa ção
das ati vi da des, mas res pe i ta mos as de ci-
sões de cada mu ni cí pio e sa be mos que mu -
i tos vão pa rar”, dis se o pre si den te da as so-
ci a ção e pre fe i to de Osas co, Cel so Gi glio
(PSDB).

No caso da Ba hia, as man che tes do dia de hoje
di zem: “Pre fe i tos da BA po dem de mi tir 40 mil”. Está
aqui a de cla ra ção do Pre si den te da União dos Pre fe i-
tos da Ba hia, Sr. Alber to Mu niz, do PFL, que diz: “Não
te mos ou tra al ter na ti va a não ser as de mis sões”.

Em Ala go as, há pro pos tas de pro tes tos para o
dia 12, e em Mi nas Ge ra is tam bém es tão fa zen do mo -
vi men tos.

Há algo que me cha mou a aten ção, por que,
quan do con se gui mos ob ser var as de cla ra ções de al -
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guns pre si den tes de as so ci a ções, tem ha vi do uma
cer ta co in ci dên cia nas ma ni fes ta ções vin das de per -
so na li da des, de Pre fe i tos do PSDB e do PFL. Aliás,
no caso do PFL – até re cor tei uma nota, que so men te
saiu no jor nal da mi nha pa ró quia, como eu cha mo, de
San ta Ca ta ri na. É uma pe que na nota, que diz as sim:

Do re cen te ro te i ro es ta du al do PFL, li -
de ra do pe los Pre si den tes Jor ge Bor nha u-
sen e Ra i mun do Co lom bo, nas ceu uma
idéia que será ma te ri a li za da pela cú pu la na -
ci o nal do par ti do: um en con tro com os 1.025 
Pre fe i tos pe e fe lis tas em Bra sí lia. Já tem até
data mar ca da: 14 de agos to.

Há mu i ta co in ci dên cia, do meu pon to de vis ta.
Que há uma cri se, que exis tem pro ble mas con cre tos
e re a is, nós to dos o sa be mos, nós to dos acom pa nha-
mos, te mos atu a do e bus ca do so lu ção! Mas, de re-
pen te, a cri se vi rou in sus ten tá vel. E, por co in ci dên cia,
quem ca pi ta ne ia a pa ra li sa ção, a gre ve, o fe cha men-
to, são exa ta men te Pre fe i tos ou per so na li da des vin-
cu la das ao PSDB e ao PFL.

Acre di to que isso não é tão-so men te uma co in-
ci dên cia. Não é algo as sim tão sim ples, por que nós já
ti ve mos opor tu ni da de de re a li zar uma dis cus são mu i-
to sé ria a res pe i to da gre ve do Ju di ciá rio, gre ve esta
ab so lu ta men te inad mis sí vel. Po der não faz gre ve! Po -
der Ju di ciá rio não faz gre ve! Po der Exe cu ti vo não faz
gre ve! Po der Le gis la ti vo não faz gre ve! A nós foi de le-
ga do po der para exe cu tar uma ta re fa, e nós não te-
mos o di re i to de fa zer gre ve. Gre ve quem faz é tra ba-
lha dor, aque le que vive do sa lá rio e exe cu ta uma ta re-
fa de pro du ção. Aque les a quem a po pu la ção ou tor-
gou o po der de exer cer uma ta re fa ins ti tu ci o nal não
têm di re i to a fa zer gre ve!

Aliás, Pre fe i to que fi zer gre ve, que fe char a Pre -
fe i tu ra, au to ma ti ca men te de ve rá en tre gar o di plo ma e
o car go, per mi tin do que a ci da de seja go ver na da por
ou tra pes soa.

Res sal to ain da que há al guns fa tos que me ca u-
sam es tra nhe za nes sa mo vi men ta ção. Qu an to à si tu-
a ção das pre fe i tu ras, hou ve duas de li be ra ções re cen-
tes mu i to im por tan tes que se ar ras ta vam no Con gres-
so Na ci o nal e que tra zem efe i tos be né fi cos ime di a tos
aos nos sos Mu ni cí pi os.

Du ran te a con vo ca ção ex tra or di ná ria, vo tou-se
a mo di fi ca ção da base de cál cu lo do ISS, mo di fi ca ção
essa co me mo ra da pela ma i o ria dos pre fe i tos, os qua -
is acom pa nha ram a vo ta ção e fes te ja ram o re sul ta do.
O pro je to do ISS, de au to ria do ex-Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so, es ta va no Con gres so Na ci o nal
des de 1989. Sua al te ra ção per mi ti rá que as pre fe i tu-

ras te nham ar re ca da ção. Há pro je ções de que o ISS,
ar re ca da ção im por tan te para mu i tos Mu ni cí pi os bra -
si le i ros, do bra rá em dois ou três anos. Um pro je to que 
se ar ras ta va des de 1989 foi vo ta do no mês de ju lho
pelo Con gres so Na ci o nal, pelo Se na do da Re pú bli ca,
numa de mons tra ção cla ra de que es ta mos aten tos
aos pro ble mas dos Mu ni cí pi os, agi li zan do pro ces sos
en ga ve ta dos, pa ra li sa dos há mu i tos anos.

Re cen te men te, foi apro va da a lei do trans por te
es co lar, que ali via a si tu a ção das pre fe i tu ras, por que
os alu nos da rede es ta du al são trans por ta dos pe las
pre fe i tu ras com cus tos ex clu si va men te para os Mu ni-
cí pi os, em bo ra, na gran de ma i o ria, se jam alu nos da
rede es ta du al, mas os Go ver nos es ta du a is não li be ra-
vam di nhe i ro para trans por te. Apro va mos esse pro je-
to que se ar ras ta va no Con gres so Na ci o nal des de
2001 e ali vi a mos as fi nan ças das Pre fe i tu ras.

Os Pre fe i tos têm todo o di re i to de se or ga ni zar,
de se ma ni fes tar, de pres si o nar, de fa zer lobby, de vir
a Bra sí lia, de re a li zar mar cha de Pre fe i tos e fa zer tudo 
o que têm di re i to. Aliás, fo ram sem pre bem re ce bi dos
pelo Pre si den te Lula e pe los Mi nis tros. Eles vi e ram a
Bra sí lia e ne nhum de les foi mor di do por ca chor ro nes -
ses pri me i ros sete me ses de Go ver no Lula. Estão
sen do aten di das as suas re i vin di ca ções. Pen so que
po de rão e de ve rão ser ou vi dos quan do es ti ver em pa -
u ta a re for ma tri bu tá ria.

Entre tan to, re a li zar gre ve ar ti cu la da, or ga ni za-
da, or ques tra da com o ob je ti vo de cri ar uma cri se ins -
ti tu ci o nal no País é inad mis sí vel. Os Pre fe i tos con tam
com o nos so res pe i to e têm todo o di re i to de se ma ni-
fes tar, mas não de se po si ci o nar como se não es ti ves-
se ocor ren do uma or ques tra ção. Des car ta da a gre ve
do Ju di ciá rio, in ven tam ou tra gre ve ins ti tu ci o nal para
cri ar cli ma de cri se. Isso nós não ad mi ti re mos! E não
per mi ti re mos que isso pas se em bran cas nu vens.

O Se na dor Ney Su as su na ha via me pe di do um
apar te. Se ain da me for per mi ti do, eu o con ce de rei.
Não dei a pa la vra an tes a S. Exª por que pre ten dia
con clu ir meu ra ci o cí nio, mas, ouço o Se na dor com
pra zer.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na do ra, este tema, Esta dos e Mu ni cí pi os – e es tou
acres cen tan do Esta dos –, tem nos pre o cu pa do des -
de o iní cio do ano. Na que la oca sião, so li ci ta mos na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos que fos se cri a da
uma Sub co mis são para dis cu tir o en di vi da men to dos
Esta dos, ori un do de uma cri se ener gé ti ca, que re sul-
tou no Apa gão. Até hoje, essa cri se one ra mu i to os
Esta dos, uma vez eles ja ma is vol ta ram – fa lei isso
ain da hoje aqui – a con su mir ener gia como an te ri or-
men te. Des sa for ma, os Esta dos per de ram subs tân-
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cia, ar re ca da ção. A Sub co mis são ain da não foi im-
plan ta da. Hoje, aqui, con ver san do com vá ri os com pa-
nhe i ros, re sol ve mos cri ar a Fren te Par la men tar
Pró-Esta do e Mu ni cí pio. Qu in ta-fe i ra pela ma nhã de-
ve re mos fa zer a pri me i ra re u nião e na se ma na que
vem, con vi da re mos al guns Go ver na do res e pre si den-
tes de as so ci a ções de pre fe i tos do País. O ob je ti vo é
ana li sar e ofe re cer su ges tões; não é ja ma is cri ar di fi-
cul da des para o Go ver no. Mas um fato tem sem pre
mais de uma ver são. Não dis cu to a ver são de V. Exª,
mas cre io que de ve mos nos apro fun dar no tema e de -
ba tê-lo. Apro ve i to essa mi nha in ter ven ção para con vi-
dá-la a es tar pre sen te e, jun tos, acom pa nhar mos e
ve ri fi car mos até onde são ver da de i ros os fa tos e qua -
is mo di fi ca ções se rão ne ces sá ri as, caso exis ta essa
pos si bi li da de.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agra de ço ao Se na dor Ney Su as su na. É esse o meu
en ten di men to. O Se na do da Re pú bli ca é um es pa ço
pri vi le gi a do para o de ba te da ques tão fe de ra ti va, do
res pe i to e da con si de ra ção que deve ser dada a Esta -
dos e Mu ni cí pi os. Vai ser um tra ba lho mu i to im por tan-
te esse que a Co mis são vai re a li zar.

E vol to a afir mar que os Mu ni cí pi os têm ra zão
em inú me ras re cla ma ções, mas de i xa rão de ter ra-
zão, se es ti mu la rem o fe cha men to das Pre fe i tu ras. Da 
mes ma for ma que a gre ve do Ju di ciá rio teve, por par -
te da po pu la ção, uma re a ção ex tre ma men te fir me e
for te de re pú dio, te nho cer te za que uma gre ve do po -
der mu ni ci pal não terá, da par te da po pu la ção, ne-
nhum apo io. Esta rão na ve gan do na con tra mão des te
País, que está bus can do en con trar sa í das para a si tu-
a ção mu i to gra ve que atra ves sa mos, que her da mos,
e que pre ci sa mos ago ra, em con jun to, re sol ver.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, e ao Se na dor
Ney Su as su na, de for ma es pe ci al, pelo seu apar te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat-
ti, 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. Pa pa léo Paes.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Se ain -
da hou ver tem po, gos ta ria de me ins cre ver para fa lar
como lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
será aten di do, caso nos so tem po se es ten da até o
seu mo men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Au gus to
Bo te lho, como Lí der, por vin te mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art.
14, in ci so II, alí nea b, do Re gi men to Inter no.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pedi a 
pa la vra ape nas para fa zer al gu mas re fe rên ci as.

Cin co de agos to, é o Dia Na ci o nal da Sa ú de, e,
tam bém, o dia do nas ci men to de Osval do Cruz, mé di-
co sa ni ta ris ta bra si le i ro que mos trou ao mun do a im -
por tân cia de va ci nar as pes so as.

Até Osval do Cruz er ra di car a fe bre ama re la e
con tro lar a va río la no iní cio do sé cu lo re tra sa do, o
mun do não acre di ta va na efi ciên cia da va ci na. Ele
con se guiu cons ci en ti zar o mun do e a va ci na ção pas -
sou a ser res pe i ta da e uti li za da.Atu al men te, já con se-
gui mos, pra ti ca men te, er ra di car o ví rus da po li o mi e li-
te e o da va río la no mun do pela ação de um bra si le i ro,
Osval do Cruz. E, como sou um tra ba lha dor da sa ú de,
não po de ria de i xar isso pas sar em bran co.

Faço tam bém o re gis tro de que o Mi nis tro Hum -
ber to Cos ta re ce beu um im por tan te prê mio in ter na ci-
o nal pelo seu de sem pe nho no Mi nis té rio da Sa ú de na 
luta an ti ta ba gis ta.Foi na Fin lân dia, no Encon tro Mun -
di al Ta ba co ou Sa ú de. É uma opo si ção en tre ta ba co e
sa ú de.

Como es tou fa lan do em ta ba co, re gis tro aqui
que ele está re la ci o na do a 30 de cada 100 mor tes por
cân cer. Ele é um fa tor can ce rí ge no uti li za do am pla-
men te e, in fe liz men te, vejo que a ju ven tu de o está
usan do ain da mais.

Para ilus trar me lhor, bas ta fa lar da re la ção do
cân cer de pul mão. De cada 100 pes so as que mor rem
de cân cer de pul mão, 90 têm o há bi to de fu mar ci gar-
ros dos 20 aos 30 anos. Essa é uma pes qui sa mu i to
an ti ga, que é con fir ma da a cada dia que pas sa. Além
dis so, há o fato de os ho mens que usam o ta ba co es -
ta rem mais ex pos tos ao cân cer de prós ta ta e, nas mu -
lhe res, a in ci dên cia de cân cer do colo ute ri no e de
mama têm au men ta do.

Era esse o re gis tro que ti nha a fa zer, para não
de i xar pas sar em bran co o Dia Na ci o nal da Sa ú de.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor

Au gus to Bo te lho, como mé di co, so li da ri zo-me com V.
Exª pela sua lem bran ça.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as-
su na, como ora dor ins cri to, por ces são do Se na dor
Pa u lo Paim.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de abor dar o 
tema que de se jo tra tar des ta tri bu na, so li da ri zo-me
com o povo de João Pes soa, pa ra be ni zan do to dos,
por que hoje a nos sa ca pi tal está com ple tan do 418
anos de exis tên cia. Tam bém sa ú do a exis tên cia do
jor nal O Cor re io da Pa ra í ba, que com ple ta hoje 50
anos. Com toda cer te za, meu Esta do está fe liz por es -
sas duas co me mo ra ções.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
sua edi ção do úl ti mo 23 de ju lho, o Jor nal da Pa ra í ba
pu bli cou ar ti go as si na do pelo Exmº Sr. De pu ta do Fe -
de ral Inal do Le i tão. Um ar ti go que che ga ao cam po da 
afron ta e tan gen cia o da ir res pon sa bi li da de.

O des ca la bro co me ça pelo tí tu lo: “Para que ser -
ve o Se na do?” E tem con ti nu i da de numa sé rie de fra -
ses mal ali nha va das, tí pi cas dos sur tos de de sa ti no.
Per mi to-me re pro du zir al gu mas de las:

Eu di ria que a cha ma da Câ ma ra Alta
não tem uti li da de al gu ma. (...) o Se na do não 
só des cum pre seu pa pel cons ti tu ci o nal na
vida real como se trans for mou em um am bi-
en te po lí ti co-ins ti tu ci o nal in ser ví vel, me dío-
cre e pom po so de ma is;

De ten to res de pri vi lé gi os com pa rá ve is
aos prín ci pes do Impé rio, os Se na do res fa-
zem ba ru lho de ma is, pro du zem pou co e
cus tam caro aos con tri bu in tes.

Essa, Srªs e Srs. Se na do res, a li nha do tex to,
sem pre far to nos ad je ti vos, in di gen te nas ar gu men-
ta ções.

Tal vez fos se o caso de não se dar im por tân cia
ao as sun to – e pen sei em fazê-lo. Mas é pre ci so que
pelo me nos se dê uma res pos ta. Eu po de ria sim ples-
men te re le gar o ar ti go ao vas to ces to em que de vem
su cum bir as ati tu des im pen sa das.

Mas cre io, por ou tro lado, que a ques tão é gra ve
o su fi ci en te para que lhe de di que mos al gu ma aten-
ção, ao me nos aque la ne ces sá ria para pôr os con ce i-
tos em seus de vi dos lu ga res, res ta be le cer a ver da de
e lem brar à so ci e da de o pa pel do Se na do Fe de ral.

Eu dis se, Sr. Pre si den te, que o ar ti go é po bre
em ar gu men ta ções. Na ver da de, são apre sen ta dos
ape nas dois ar gu men tos.

Pri me i ro, o no bre De pu ta do afir ma – pa la vras
dele: “na ex pe riên cia que te nho como mem bro e tive
como Pre si den te da Co mis são de Jus ti ça da Câ ma ra,
pude tes te mu nhar a pés si ma qua li da de das pro po si-
ções ori un das do Se na do”.

Qu an to a esse as pec to, eu po de ria tra zer mil
tes te mu nhos que evi den ci am a qua li da de dos tra ba-
lhos pro du zi dos no Se na do Fe de ral, mas pre fi ro
tão-so men te con clu ir que a um par la men tar que des -
co nhe ce o nome exa to da co mis são que pre si diu e da
qual ain da é mem bro fal ta au to ri da de para ques ti o nar

a ex ce lên cia do que se faz ou do que se fez aqui nes ta
Casa Le gis la ti va.

O se gun do “ar gu men to”, Srªs e Srs. Se na do res,
é ain da mais ri sí vel. Diz o no bre De pu ta do – e vol to a
trans cre ver suas pa la vras: “a con du ta de cada Se na-
dor é di ta da pelo in te res se po lí ti co-par ti dá rio e não
pelo Esta do ao qual per ten ce. Não é raro um Se na dor
ser ad ver sá rio do Go ver na dor de seu Esta do. A Pa ra í-
ba tem o exem plo mais pró xi mo. Dois dos três Se na-
do res são ad ver sá ri os do atu al Go ver na dor. Como
po de ri am de fen der o Esta do na Fe de ra ção, ado tan do
o pro gra ma do Go ver no Esta du al, se dele di ver gem?
Impos sí vel”.

Bem, esse é um ra ci o cí nio que peca pelo me nos
em duas pre mis sas: de um lado, ao ima gi nar que os
in te res ses do Go ver no Esta du al sem pre se con fun-
dem com os in te res ses do Esta do; de po is, ao in fe rir
que os Se na do res se ri am mes qui nhos e to los a pon to
de pre ju di car a pró pria po pu la ção que lhes con fia os
vo tos.

Ora, o povo, e dele en ten dem as Srªs e os Srs.
Se na do res, é sá bio o bas tan te para per ce ber quan do
os par la men ta res to mam ati tu des que pre ju di cam os
in te res ses do Esta do por even tu a is in te res ses po lí ti-
co-par ti dá ri os.

Pois são es ses, ve jam só, os “ar gu men tos” ci ta-
dos no ar ti go.

Mas é pos sí vel, é bem pos sí vel que um ar ra zo a-
do tão pre cá rio te nha ex pli ca ção: é pos sí vel que o ar -
ti cu lis ta ig no re o pa pel de sem pe nha do pelo Se na do
Fe de ral ao lon go da nos sa his tó ria e, prin ci pal men te,
nos dias de hoje.

Por isso, Sr. Pre si den te, por que o ata que des fe-
ri do a esta Casa pode ter sido fru to da de sin for ma ção,
pen so que vale a pena re lem brar al guns fa tos.

A fi gu ra do Se na do, tal como ado ta da hoje em
nos so País, sur giu com a re vo lu ção nor te-ame ri ca na.
Na na ção que re sul tou da as so ci a ção vo lun tá ria das
an ti gas co lô ni as, au tô no mas em ter mos ad mi nis tra ti-
vos, fi cou o Se na do en car re ga do de re pre sen tar as
uni da des da Fe de ra ção, que ali com pa re ci am com
igual re pre sen ta ção.

À Câ ma ra cou be a re pre sen ta ção do povo, efe ti-
va da me di an te a ele i ção de Ban ca das es ta du a is di fe-
ren ci a das, con for me a po pu la ção de cada Esta do. O
mo de lo fez su ces so na cons ti tu i ção de mu i tas ou tras
Fe de ra ções: na Amé ri ca La ti na, quan do da in de pen-
dên cia dos pa í ses de lín gua es pa nho la e, pos te ri or-
men te, na Ásia, na Áfri ca e até em pa í ses da Eu ro pa.

No Bra sil, ado tou-se a mes ma so lu ção, em bo ra
o pro ces so que a fo men tou te nha evo lu í do de for ma
um pou co di fe ren te.

De cla ra da a in de pen dên cia, a Mo nar quia cons -
ti tu iu-se como Esta do uni tá rio; os Se na do res, vi ta lí ci-
os, de pen di am da es co lha do Impe ra dor; e a as pi ra-
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ção ao fe de ra lis mo tor nou-se ban de i ra dos re pu bli ca-
nos.

Com a pro cla ma ção da Re pú bli ca, teve iní cio a
or ga ni za ção fe de ra da da Na ção e o bi ca me ra lis mo
as su miu a fe i ção que man tém até hoje: uma Câ ma ra
com pos ta de re pre sen tan tes do povo e um Se na do
que re pre sen ta a Casa das uni da des da Fe de ra ção.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ney
Su as su na, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois
não, Se na dor Mão San ta. Por gen ti le za, use a pa la-
vra.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Em pri me i ro lu -
gar, Se na dor Ney Su as su na, peço per mis são para,
como bra si le i ro, di zer que é uma gran de emo ção co -
me mo rar mos o ani ver sá rio de João Pes soa, en can ta-
do ra ci da de nor des ti na, e uma gran de de cep ção sa -
ber que um pa ra i ba no es cre veu tan ta bes te i ra em tão
pou cas li nhas e em tão pou co tem po. Quis Deus que
esta ses são es te ja sen do pre si di da por um mé di co, o
Se na dor Pa pa léo Paes. Lem bro-me de que o meu
profes sor de ci rur gia, Ma ri a no de Andra de, bal bu ci ou:
“A ig no rân cia é au da ci o sa”. Men ci o nou tal fra se quan -
do es ta va for man do ci rur giões, para que eles não vi -
es sem a que rer ce le ri da de, a que rer ope rar com a ve -
lo ci da de de uma cor ri da de ca va los, por des co nhe ce-
rem a fi nes se da ana to mia, pen san do no tem po do
ato e não nas con se qüên ci as. Ele di zia: “A ig no rân cia
é au da ci o sa”. Vejo aí a ig no rân cia au da ci o sa. A ori -
gem do Se na do, res pe i tan do a cul tu ra do gran de Se -
na dor Ney Su as su na, é an te ri or. O ma i or lí der da his -
tó ria do mun do: Mo i sés, que, ten tan do li ber tar o povo
de Deus dos fa raós do Egi to, abriu o Mar Ver me lho
com os po de res de Deus. De po is, con ver san do com
Ele, re ce ben do as leis, os man da men tos, du ran te 40
anos ten tou le var o povo de Deus a uma ter ra pro me ti-
da, mas fra que jou, e hou ve mo men to em que seu
povo foi bus car o be zer ro de ouro para ado rar. Con-
ver san do com Deus, ou viu: “Mo i sés, bus que os mais
ve lhos, os sá bi os, os mais ex pe ri en tes, que eles o aju -
da rão a car re gar o far do do povo”. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – E Mo i-
sés de le gou a Je tro, seu so gro, a se le ção des ses sá -
bi os.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – E ele cha mou
se ten ta pes so as, nas cen do, aí, a ins pi ra ção para a
cri a ção do Se na do, idéia me lho ra da na Gré cia – que
V. Exª re pre sen ta tão bem –, com a sa be do ria e a cul -
tu ra de mo crá ti ca, pas san do pe los Di re i tos ro ma no e
ame ri ca no. Che guei há pou co do Mé xi co, onde há
120 Se na do res. A ig no rân cia é au da ci o sa nos mo-
men tos im pró pri os. Tra ta-se de uma op ção da de mo-
cra cia exis ten te no sis te ma bi ca me ral. Uma casa é
aber ta – e Ni e me yer de se nhou tão bem –, re ce be to -
das as idéi as do povo, re pre sen ta o povo e seus mem -
bros são pro por ci o na is à po pu la ção. E aca ba ri am os

pe que nos Esta dos. O que se ria o nos so Ama pá, o
nos so Ro ra i ma sem os bra vos se na do res? Aqui há
uma igual da de. No Mé xi co, como dis se, há 120 Se na-
do res, e, no nos so País, Pe dro I, o Impe ra dor, quan do
en trou pela pri me i ra vez na pri me i ra ses são do Se na-
do fez ques tão de de i xar de fora o ce tro e a co roa em
si nal de res pe i to. E mais ain da: bem re cen te men te,
Mit ter rand, no úl ti mo li vro que es cre veu, já mor ren do,
com o au xí lio de um ami go que ga nhou um prê mio
No bel de Li te ra tu ra, di zia que a de mo cra cia só será
sal va se cada vez mais for ta le cer mos os três Po de-
res. É este, a exem plo de Deus, que deve fa zer leis
boas e jus tas, o pão de que mais ne ces si ta a hu ma ni-
da de.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor. Incor po ro o apar te de V. Exª 
ao meu dis cur so.

Num País de di men sões con ti nen ta is como o
Bra sil, com enor me den si da de numa re gião e pou ca
den si da de em ou tras re giões, por tan to com dis pa ri-
da des de mo grá fi cas, eco nô mi cas e, até cer to pon to,
cul tu ra is, não po de mos re tor nar à con di ção de Esta -
do uni tá rio que de tí nha mos no Impé rio.

O Se na do é in dis pen sá vel para o fun ci o na men-
to da Fe de ra ção; o Se na do é in dis pen sá vel para evi -
tar que os in te res ses dos Esta dos mais ri cos e po pu-
lo sos ve nham a pre do mi nar so bre os in te res ses da -
que les mais po bres e des po vo a dos.

Isso é exa ta men te o que ocor re ria com a or ga ni-
za ção uni ca me ral, em que as ban ca das mais nu me-
ro sas po de ri am sem pre im por sua von ta de, sem ins -
tân cia al gu ma de re vi são des sas de ci sões.

Obser vem, Sras e Srs. Se na do res, que a Cons -
ti tu i ção de 1988 dis põe, no pa rá gra fo 4º de seu art.
60, que não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta de
emen da ten den te a abo lir a for ma fe de ra ti va de Esta -
do. Ora, o Se na do Fe de ral é jus ta men te a ga ran tia
des sa for ma fe de ra ti va de Esta do.

Para com pro var o acer to des sa tese, bas ta exa -
mi nar, ra pi da men te, al gu mas fun ções do Se na do Fe -
de ral.

Tem esta Casa a fun ção re vi so ra das pro po si-
ções ori gi na das na Câ ma ra, que obe de ce à ne ces si-
da de de sub me ter as leis às duas ma i o ri as im por tan-
tes na Fe de ra ção: a ma i o ria do povo e a ma i o ria dos
Esta dos. Não se tra ta, de ma ne i ra ne nhu ma, de ra zão
de or dem téc ni ca, pois as equi pes de as ses so ra men-
to das duas Ca sas são igual men te ca pa ci ta das.

O pro ces so e jul ga men to do Pre si den te,
Vice-Pre si den te e de ma is au to ri da des in di ca das pelo
tex to cons ti tu ci o nal são com pe tên cia pri va ti va do Se -
na do, pois en ten deu o Cons ti tu in te que a de ci são de -
ve ria ca ber à ma i o ria das Uni da des da Fe de ra ção.

To das as nor mas que re gem a dí vi da da União,
Esta dos e Mu ni cí pi os são, tam bém, com pe tên cia pri -
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va ti va do Se na do Fe de ral. Com ra zão, pois a ma té ria
diz res pe i to às fi nan ças dos en tes da Fe de ra ção.

Aliás, quem acom pa nha as de li be ra ções so bre
essa ma té ria cons ta ta que nor mal men te os Se na do-
res vo tam de acor do com as re i vin di ca ções dos go-
ver nos es ta du a is, ou seja, com por tam-se como re-
pre sen tan tes do Esta do, não como re pre sen tan tes de 
in te res ses par ti dá ri os ou fac ci o sos.

Fi nal men te, a apro va ção de di ver sas au to ri da-
des in di ca das pelo Pre si den te da Re pú bli ca, após ar -
güi ção pú bli ca ou se cre ta, tam bém é com pe tên cia
pri va ti va do Se na do. Mais uma vez, a de ci são do
Cons ti tu in te foi de in te i ra pro ce dên cia. Quem os em -
ba i xa do res bra si le i ros irão re pre sen tar no ex te ri or: o
povo ou a Fe de ra ção?

Se ria pos sí vel apro var a no me a ção, por exem -
plo, de um Pre si den te do Ban co Cen tral, por quem
pas sam de ci sões que afe tam os Esta dos de for ma di -
fe ren ci a da, be ne fi ci an do al guns e pre ju di can do ou-
tros, ape nas com os vo tos da ma i o ria dos re pre sen-
tan tes do povo, con cen tra da em meia dú zia de Esta -
dos? Cer ta men te não.

Em suma, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do-
res, pen so que não cabe, nes te e em qual quer ou tro
mo men to, ques ti o nar o prin cí pio fe de ra ti vo em nos so
País. Con se qüen te men te, pen so que ne nhum bra si le-
i ro em sã cons ciên cia pode atri bu ir al gum mé ri to à
dis pa ra ta da pro pos ta do ar ti cu lis ta.

De ve mos to dos unir es for ços para que as duas
Ca sas, Câ ma ra dos De pu ta dos e Se na do Fe de ral,
pos sam pros se guir em sua fas ci nan te mis são de
iden ti fi car e tor nar re a is os an se i os da so ci e da de bra -
si le i ra.

Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
como Lí der, por 20 mi nu tos, para co mu ni ca ção de in -
te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, alí nea “b”,
do Re gi men to Inter no.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, fiz uma per mu ta com a Se na do ra Ide li
Sal vat ti e gos ta ria de sa ber se o meu nome cons ta
para fa lar no lu gar de S. Exª, pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Te mos
ape nas 14 mi nu tos para en cer rar mos a ses são, e
hou ve uma per mu ta en tre a Se na do ra Ide li Sal vat ti e
os Se na do res Pa u lo Paim e Ney Su as su na. Por tan to,
o tem po de V. Exª foi ocu pa do por per mu ta en tre os
Se na do res ci ta dos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Obri -
ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, por duas ve zes na se ma na
pas sa da ocu pei esta tri bu na para ater-me ao epi só dio
da “in va são fran ce sa” ao ter ri tó rio bra si le i ro – mais
es pe ci fi ca men te à Ama zô nia –, por meio de uma mis -
são “mé di co hu ma ni tá ria”, para li ber tar uma ex-se na-
do ra e ex-can di da ta a Pre si den te da Co lôm bia, a Srª
Ingrid Be tan court.

Esse ato foi tão che io de epi só di os e fa las con -
tra di tó ri as que a re vis ta Car ta Ca pi tal, já por três se -
ma nas se gui das, pu bli ca ma té ria a res pe i to da ques -
tão. A im pren sa mun di al tam bém ocu pou-se do as-
sun to, dada a pe cu li a ri da de com que foi a ma no bra
exe cu ta da pe las au to ri da des fran ce sas, que, numa
hora, dis se ram que as au to ri da des bra si le i ras to ma-
ram co nhe ci men to e fo ram avi sa das da dita mis são;
e, em ou tra hora, que as au to ri da des bra si le i ras dis -
se ram que não fo ram in for ma das da mis são fran ce sa
na Ama zô nia.

A re vis ta Car ta Ca pi tal des ta se ma na traz em
de ta lhes, Sr. Pre si den te, toda essa his tó ria, in clu si ve
com a pu bli ca ção da re per cus são in ter na ci o nal e com 
a his tó ria pas sa da no mu ni cí pio do in te ri or do Ama zo-
nas, para onde um gru po des ses fran ce ses que es ta-
vam num avião ma i or Hér cu les C-130 se des lo cou
num avião bra si le i ro, alu ga do, para fa zer o res ga te da
Srª Ingrid Be tan court, por meio de uma pos sí vel ne -
go ci a ção com as For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da 
Co lôm bia. O mais in te res san te é que as Farc ne gam
que te nham fe i to qual quer tipo de en ten di men to nes -
se sen ti do.

Então, a co i sa re al men te é mu i to ne bu lo sa, e as
ex pli ca ções são va gas e con tra di tó ri as. Bas ta ver o
que dis se o Se cre tá rio do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Re sol vi, Sr. Pre si den te, pe dir pri me i ro que seja
trans cri ta como par te do meu pro nun ci a men to a ma -
té ria cons tan te da edi ção des ta se ma na da re vis ta
Car ta Ca pi tal. Mas gos ta ria de ler so men te um tre cho
atri bu í do ao Mi nis tro Do mi ni que de Vel le pin, da Fran -
ça, que, se gun do a im pren sa na ci o nal, te ria pe di do
des cul pas que te ri am sido ace i tas pelo Go ver no bra -
si le i ro.

Então, diz aqui:

Pou co de po is, o co mu ni ca do che ga va
ao Bra sil. Na nota de 11 li nhas está dito:

(...) O Mi nis tro Vil le pin ale gou (no te le-
fo ne ma) cir cuns tân ci as de ur gên cia, para o
en vio da mis são mé di ca a Ma na us. Ele la-
men ta (re gret té) não ter po di do, como de se-
ja va, en trar em con ta to mais cedo com o Mi -
nis tro Amo rim, de for ma a não ca u sar em-
ba ra ço às au to ri da des bra si le i ras. Vil le pin
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as se gu rou ao mi nis tro bra si le i ro seu pro pó-
si to de evi tar se me lhan tes di fi cul da des no
fu tu ro.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
aqui não há ne nhum pe di do de des cul pas. Não há,
de for ma al gu ma, ne nhum tipo de re pa ro fe i to quan -
to à ação exe cu ta da no Bra sil. É como se al guém
en tras se na casa de um ci da dão sem avi so pré vio,
sem es cla re ci men to ne nhum, ado tas se a pos tu ra de 
ir até a co zi nha, vol tar – isso não sig ni fi ca que eu
con si de re a Ama zô nia a co zi nha do Bra sil, não; tra -
ta-se ape nas de uma fi gu ra de re tó ri ca – e, de lá,
fos se con vi da do pelo dono da casa a re ti rar-se, não
des se ex pli ca ção ne nhu ma e, de po is, ape nas la-
men tas se ha ver en tra do sem avi sar e dis ses se que
iria se es for çar para não fa zer isso no va men te.

Não há pe di do for mal de des cul pa. La men to que 
o Go ver no Bra si le i ro te nha en ten di do as sim. For mu lei
qua tro re que ri men tos, a que dei en tra da hoje. Já exis -
ti am os re que ri men tos dos Se na do res Jef fer son Pé -
res, Arthur Vir gí lio e de ou tros Srs. Se na do res no
mes mo sen ti do, con vi dan do o Mi nis tro Cel so Amo rim,
das Re la ções Exte ri o res, e o Mi nis tro José Vi e gas Fi -
lho, da De fe sa, para pres ta rem es cla re ci men tos à Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci nal so -
bre esse as sun to. Re que ri tam bém se jam con vi da dos
a com pa re cer à Co mis são para pres ta rem es cla re ci-
men tos o Emba i xa dor da Fran ça, Ala in Rou quié, e da
Co lôm bia, Jor ge Enri que Ga ra vi to Du ran, por que en -
ten do que não po de mos, como re pre sen tan tes dos
Esta dos, como re pre sen tan tes da Fe de ra ção, ace i tar
esse es ta do de co i sas, o que nos ape que na di an te
das na ções que têm o ró tu lo de de sen vol vi das.

Na ver da de, se ace i tar mos pa ci fi ca men te ape -
nas um re ca do di zen do que la men ta ter fe i to aqui lo,
que la men ta não ter po di do avi sar e que vai se es for-
çar para que não se re pi tam ca sos des sa na tu re za,
não es ta re mos agin do como um País que deve ter al -
ti vez e dig ni da de.

Na sex ta-fe i ra, con ver sei com o Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res, Se na dor Edu ar do
Su plicy, o qual me in for mou que, na pró xi ma quin-
ta-fe i ra, com pa re ce rá à re fe ri da Co mis são o Mi nis tro
Cel so Amo rim. Entre os as sun tos que abor da rá – na
ver da de, são qua tro itens – está a ques tão da pre sen-
ça do avião fran cês em Ma na us e o des lo ca men to de
par te da equi pe que es ta va no avião até a fron te i ra
com a Co lôm bia, na ten ta ti va de res ga tar a ci da dã
que tem du pla na ci o na li da de: co lom bi a na e fran ce sa.

Espe ro, no en tan to, que as ou tras pes so as aqui
re la ci o na das para se rem con vi da das – o Mi nis tro da
De fe sa e os Emba i xa do res da Fran ça e da Co lôm bia
– com pa re çam para dar uma sa tis fa ção ao Bra sil, ao
Bra sil todo. Qu e ro es cla re cer que faço isso não como
di ver gên cia ao Go ver no, não como opo si ção ao Go-
ver no, mas, sim, em de fe sa da dig ni da de do País. Não 

ace i to e re al men te não pos so ace i tar, como Se na dor
– cre io que ne nhum Se na dor ace i ta –, que esse epi -
só dio se en cer re ape nas com uma ma ni fes ta ção de
que la men ta ter fe i to isso, que la men ta não ter po di do
avi sar e que vai se es for çar para que fa tos des sa na -
tu re za não se re pi tam.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, que é o Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal do Se na do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti, acre di to que a ma ni fes ta-
ção de V. Exª, in clu si ve na se ma na pas sa da, quan do
tra tou des se as sun to, te nha con tri bu í do para que o
Mi nis tro de Re la ções Exte ri o res, Cel so Amo rim, in sis-
tis se com o Mi nis tro de Re la ções Exte ri o res da Fran -
ça, Sr. Do mi ni que de Vil le pin, no sen ti do de que des -
se as ex pli ca ções re fe ren tes ao epi só dio do avião que 
pou sou em Ma na us e, pos te ri or men te, se guiu para
ou tro País com o ob je ti vo de res ga tar a ex-Se na do ra
e ex-can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca da Co lôm-
bia Srª Ingrid Be tan court, que in clu si ve tem du pla per -
so na li da de: co lom bi a na e fran ce sa. Esse fato de ter-
mi nou o gran de in te res se da Fran ça em res ga tá-la
uma vez que ela, há mais de ano, foi se qües tra da pe -
las For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co lôm bia –
Farc. Ora, é mu i to im por tan te o pe di do de es cla re ci-
men to que V. Exª traz. O Mi nis tro Cel so Amo rim com -
pa re ce ria à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o nal no dia 21 de agos to, por en ten di men to
co nos co, pois to dos os Mem bros da Co mis são que-
rem que haja con ti nu a men te o nos so re la ci o na men to
com o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, so bre tu do
para acom pa nhar mos as tra ta ti vas re fe ren tes ao Mer -
co sul, à Alca e à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio,
com vis tas à re u nião de Can cun, em se tem bro pró xi-
mo. Entre tan to, ten do sido adi a da a vi a gem do Pre si-
den te e do Mi nis tro à Áfri ca, S. Exª me te le fo nou, na
se ma na pas sa da, di zen do que se pron ti fi ca va a vir
nes ta quin ta-fe i ra. Assim, mar quei a re u nião, que co -
in ci de, en tão, com a pre o cu pa ção dos Se na do res, ex -
pres sa, so bre tu do, por V. Exª. Des se modo, que co -
mu ni quei a V. Exª que essa se ria a opor tu ni da de para
que o Mi nis tro es cla re ces se in te i ra men te esse epi só-
dio. Na pa u ta da re u nião, além de ou tros re que ri men-
tos, cons ta rão os de V. Exª. Em prin cí pio, na quin ta-fe-
i ra, às dez ho ras, ou vi re mos o Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res. Apro ve i to a opor tu ni da de para con vi dar a
to dos os Srs. Se na do res e Srªs Se na do ras para es ta-
rem às dez ho ras de quin ta-fe i ra na Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res para ou vir mos o Mi nis tro de Re la-
ções Exte ri o res e tam bém tra tar do as sun to le van ta do
pelo Se na dor Hé lio Cos ta re fe ren te ao acor do de sal -
va guar das tec no ló gi cas. Des sa ma ne i ra, tra ta re mos
de to dos os as sun tos de gran de im por tân cia para o
Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res e o Se na do Fe de-
ral. Con clu in do, Sr. Pre si den te, ape nas que ro adu zir
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uma pre o cu pa ção àque las do Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, por que, em ver da de, além do epi só dio de
que o Go ver no fran cês de ve ria ter avi sa do ao Go ver-
no bra si le i ro an te ci pa da men te, per ma ne ce ain da a
ques tão não re sol vi da do res ga te da Se na do ra Ingrid
Be tan court. Qu e ro adu zir a mi nha pre o cu pa ção como 
Se na dor – acre di to que tam bém é pre o cu pa ção de to -
dos os Se na do res – no sen ti do de con tri bu ir para que
ela seja res ga ta da.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Qu e ro
lem brar a V. Exª que o seu tem po está es go ta do, Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Na
re u nião de quin ta-fe i ra, eu gos ta ria que en con trás se-
mos uma ma ne i ra de con tri bu ir para o res ga te não
ape nas da Srª Ingrid Be tan court, mas tam bém de to -
dos aque les que in fe liz men te es tão sub me ti dos à vi o-
lên cia de um se qües tro. Se ria im por tan te que nós,
bra si le i ros, con tri bu ís se mos para o tér mi no do pro-
ces so de luta re vo lu ci o ná ria, de guer ri lhas na Co lôm-
bia. So bre esse as sun to po de re mos nos es ten der
mais na pre sen ça do Mi nis tro Cel so Amo rim. Obri ga-
do pelo apar te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço o im por tan te
apar te. Como to dos sa bem, V. Exª é o Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
e, por isso, de mons tra for te in te res se em es cla re cer
es ses fa tos.

Espe ro re al men te que o Mi nis tro Cel so Amo rim
tra ga ex pli ca ções mu i to con vin cen tes para es cla re cer
à Na ção.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, peço que se jam
trans cri tas, na ín te gra, como par tes do meu pro nun ci-
a men to, as ma té ri as pu bli ca das na re vis ta Car ta Ca-
pi tal sob os tí tu los “Des cul pas? La men to” e “Os
Agen tes e os Mo to tá xis”, as sim como os re que ri men-
tos que en ca mi nhei hoje à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

REQUERIMENTO Nº  , DE 2003

Exmº Sr. Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, pro vi dên ci as
para que seja con vi da do o Exmo. Sr. Emba i xa dor de Co -
lôm bia, Emb. Jor ge Enri que Ga ra vi to Du ran, a com pa re-
cer a esta Co mis são, para pres tar es cla re ci men tos so bre
as cir cuns tân ci as que en vol ve ram o pou so e a li be ra ção
de uma ae ro na ve de ma trí cu la fran ce sa no mês de ju lho,

no Ae ro por to Edu ar do Go mes, na ci da de de Ma na us –
AM, bem como o des lo ca men to de al guns pas sa ge i ros
até a fron te i ra com a Co lôm bia, con for me re gis tro da im -
pren sa.

Sala das Ses sões, 5 de Agos to de 2003. – Mo-
za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº , DE 2003

Exmº Sr. Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, pro vi dên ci as
para que seja con vi da do o Exmo. Sr. Emba i xa dor da
Fran ça, Sr. Ala in Rou quié, a com pa re cer a esta Co -
mis são, para pres tar es cla re ci men tos so bre as cir-
cuns tân ci as que en vol ve ram o pou so e a li be ra ção de
uma ae ro na ve de ma trí cu la fran ce sa no mês de ju lho,
no Ae ro por to Edu ar do Go mes, na ci da de de Ma na us
– AM, bem como o des lo ca men to de al guns pas sa ge-
i ros até a fron te i ra com a Co lôm bia, con for me re gis tro
da im pren sa.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Mo-
za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº , DE 2003

Exmº Sr. Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res

Re que i ro, nos ter mos do art. 397, § 1º, do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, do art. 50, ca put e §
1º, bem como do art. 58, § 2º, III da Cons ti tu i ção Fe de ral,
seja con vo ca do o Mi nis tro da De fe sa, Sr. José Vi e gas Fi -
lho, para pres tar es cla re ci men tos so bre as cir cuns tân ci-
as que en vol ve ram o pou so e a li be ra ção de uma ae ro na-
ve de ma trí cu la fran ce sa no mês de ju lho, no Ae ro por to
Edu ar do Go mes, na ci da de de Ma na us – AM, bem como 
o des lo ca men to de al guns pas sa ge i ros até a fron te i ra
com a Co lôm bia, con for me re gis tro da im pren sa.

Sala das Ses sões, 5 de Agos to de 2003. –Mo za-
ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº , DE 2003

Exmº Sr. Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res

Re que i ro, nos ter mos do art. 397, § 1º, do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, do art. 50, ca put e
§ lº, bem como do art. 58, § 2º, III da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, seja con vo ca do o Mi nis tro das Re la ções Exte ri-
o res, Emba i xa dor Cel so Amo rim, para pres tar es cla-
re ci men tos so bre as cir cuns tân ci as que en vol ve ram o 
pou so e a li be ra ção de uma ae ro na ve de ma trí cu la
fran ce sa no mês de ju lho, no Ae ro por to Edu ar do Go -
mes, na ci da de de Ma na us – AM, bem como o des lo-
ca men to de al guns pas sa ge i ros até a fron te i ra com a
Co lôm bia, con for me re gis tro da im pren sa.

Sala das Ses sões, 5 de Agos to de 2003. – Mo-
za ril do Ca val can ti.
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

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

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 110/2003 – GLDBAG
Bra sí lia, 5 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho, por meio des te, in di car a Se na do ra

Serys Slhes sa ren ko 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 Fi nan ças, em subs ti tu i ção à Se na do ra He lo í sa
He le na.

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 (Pa pa léo Paes) – Será
fe i ta subs ti tu i ção so li ci ta da.

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

É lido o se guin te:

Of.GLPMDB Nº 327/2003
Bra sí lia, 23 de ju lho 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 Sibá Ma cha do, como
mem bro su plen te, na Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal — CRE, em vaga ce di da pelo PMDB.

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 PMDR.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A Pre si-
dên cia de sig na o Se na dor Sibá Ma cha do para com por a
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
nos ter mos do ex pe di en te que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 640, DE 2003
Se nhor Pre si den te,

Re que re mos que a Ses são So le ne des ti na da a
ho me na ge ar o ex-Se na dor Di nar te Ma riz pelo trans -
cur so dos cem anos de seu nas ci men to, pre vis ta para
o dia 22 do cor ren te, seja trans for ma da em ho me na-
gem na Hora do Expe di en te, nos ter mos do art. 160
do Re gi men to Inter no.

Sala das Ses sões, 5 de agos to de 2003. – Se na-
dor José Agri pi no Maia, Se na dor Fer nan do Be zer-
ra, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria está de vi da men te ins tru í da e cons ta-

rá da Ordem do Dia de ama nhã.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Ro me ro Jucá, a Srª Se na do ra Fá -

ti ma Cle i de, e os Srs. Se na do res Sér gio Gu er ra, Te o-
tô nio Vi le la Fi lho, Le o nel Pa van, Re gi nal do Du ar te,
Arthur Vir gí lio, Au gus to Bo te lho, Amir Lan do e Pa u lo
Paim en vi a ram dis cur sos à Mesa, para se rem pu bli-
ca dos na for ma do art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a que bra do mo no pó lio es ta tal so bre o
pe tró leo em 1997 en se jou a cri a ção, no mes mo ano,
da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo (ANP). No con tex to
da re de fi ni ção do pa pel do Esta do ocor ri da no Go ver-
no Fer nan do Hen ri que Car do so, a ANP nas ceu com o 
ob je ti vo de re gu lar e fis ca li zar a ati vi da de pe tro lí fe ra
em to das as suas fa ses: ex plo ra ção, pro du ção, re fi no
e dis tri bu i ção.

A de ses ta ti za ção dos se to res de pro du ção e ex -
plo ra ção tem al can ça do re sul ta dos sa tis fa tó ri os, com
a re a li za ção de li ci ta ções nos anos de 1999, 2000,
2001 e 2002 para a con ces são de blo cos ex plo ra tó ri-
os à Pe tro bras e a ou tras em pre sas in ter na ci o na is.

Nos de ma is se to res, en tre tan to, as mu dan ças
são mais len tas. A in dús tria do re fi no, por exem plo,
con ti nua pra ti ca men te nas mãos da Pe tro bras, que
con tro la 98% do se tor. Ape nas duas re fi na ri as pri va-
das con cor rem com a ma i or em pre sa bra si le i ra.

Esses e ou tros da dos po dem ser en con tra dos
numa obra in te res san tís si ma, pu bli ca da em 2002
pela ANP. Re fi ro-me ao vo lu me Pers pec ti vas para o
De sen vol vi men to do Re fi no de Pe tró leo no Bra sil, pu -
bli ca ção que traz os re sul ta dos co men ta dos de um
es tu do de sen vol vi do pela ANP so bre o as sun to no
ano pas sa do.

As con clu sões des se es tu do, Srªs e Srs. Se na-
do res, são, no mí ni mo, alar man tes. O con su mo na ci o-
nal de pe tró leo e de ri va dos, que no ano pas sa do foi
de 107 mi lhões de me tros cú bi cos, cres ce rá, se gun do
es ti ma ti vas da ANP, para 145 mi lhões de me tros cú bi-
cos até o fim da dé ca da. Nos so ní vel de de pen dên cia
ex ter na, man ti das as po lí ti cas atu a is, au men ta rá de
17% para 35% até 2010.

O im pac to em nos sa ba lan ça co mer ci al será
sig ni fi ca ti vo. Este é o mo men to, por tan to, de to mar ini -
ci a ti vas para ex pan dir a ca pa ci da de de re fi no no Bra -
sil, numa ten ta ti va de in ver ter as ten dên ci as ne ga ti-
vas do se tor.

Para que isso ocor ra, a ANP se le ci o nou al guns
pon tos crí ti cos que, obri ga to ri a men te, de vem ser ob -
ser va dos. É pre ci so, em pri me i ro lu gar, de fi nir que
fon tes de su pri men to de de ri va dos se rão pri o ri ta ri a-
men te ado ta das. Impor ta ção? Re fi no lo cal? Cen tra is
pe tro quí mi cas? Tam bém se faz ne ces sá rio es ta be le-
cer a con fi gu ra ção ide al do par que de re fi no na ci o nal,
ma pe ar as ne ces si da des de in ves ti men to no se tor,
cri ar um mo de lo com pe ti ti vo sa tis fa tó rio e re la ci o nar
as ações que o Go ver no e a ANP de ve rão em pre en-
der para fo men tar in ves ti men tos e ga ran tir a con cor-
rên cia.

Ora, es ta ria a si tu a ção da in dús tria de re fi no
bra si le i ra em si tu a ção tão de li ca da? O re la tó rio da
ANP nos leva a crer que a ten dên cia é exa ta men te
essa. O au men to da de man da por de ri va dos tem sido
su pe ri or ao au men to na pro du ção. O dé fi cit vem sen -
do su pri do pe las im por ta ções, com os im pac tos na
ba lan ça co mer ci al a que já alu di mos.

Em 1984, as im por ta ções res pon di am por 1,2%
dos de ri va dos con su mi dos no Bra sil. Em 2001, já im -
por tá va mos 17,2% dos nos sos de ri va dos – um cres -
ci men to de 21,5% ao ano, mu i to su pe ri or à taxa de
cres ci men to do con su mo fi nal, de 3,9% ao ano.

A de man da por de ri va dos em 2001, que foi de
107 mi lhões de me tros cú bi cos, che ga rá a 145 mi-
lhões de me tros cú bi cos em 2010, se gun do es ti ma ti-
vas da ANP. Se o Bra sil pre ten de aten der ple na men te
à de man da in ter na em 2010 – pres cin din do, as sim,
das im por ta ções –, de ve rá ban car in ves ti men tos de
13,5 a 15 bi lhões de dó la res no se tor de re fi no, tan to
em re fi na ri as exis ten tes quan to em no vos pro je tos.

A in dús tria do re fi no apre sen ta ten dên ci as cla -
ras no ce ná rio in ter na ci o nal. É co mum, por exem plo,
que as re fi na ri as se con cen trem em lo ca is pró xi mos
aos cen tros de con su mo, e não aos cen tros de pro du-
ção. As ra zões são, so bre tu do, de or dem eco nô mi ca.
Em pri me i ro lu gar, é mais ba ra to trans por tar óleo cru
do que de ri va dos. Em se gun do lu gar, ao se con cen-
tra rem nas pro xi mi da des dos cen tros de con su mo, as
re fi na ri as po dem ajus tar sua pro du ção às de man das
lo ca is, sem ne ces si da de de sub mis são às flu tu a ções
da ofer ta in ter na ci o nal. De fato, a ca pa ci da de de re fi-
no de cada re gião, sal vo ex ce ções, é equi va len te à
de man da lo cal.

A ANP tam bém apre sen ta al guns exem plos de
po lí ti cas go ver na men ta is para es ti mu lar o se tor de re -
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fi no, com base na ex pe riên cia de ou tros pa í ses. É
pos sí vel, por exem plo, fo men tar a de man da por de ri-
va dos es pe cí fi cos por meio de in cen ti vos fis ca is. Foi o 
que acon te ceu na Su é cia, onde os in cen ti vos pro vo-
ca ram, na dé ca da de 1990, au men tos sig ni fi ca ti vos
na de man da por di e sel com ba i xís si mo teor de en xo-
fre. Na Índia, em 1998, uma po lí ti ca de isen ções fis ca-
is foi im ple men ta da para es ti mu lar in ves ti men tos em
no vas re fi na ri as. Re sul ta do: as três no vas re fi na ri as
que sur gi ram na Índia tor na ram o país auto-su fi ci en te
em de ri va dos do pe tró leo.

Por fim, a ANP lis ta os dez prin cí pi os que de vem
nor te ar o de sen vol vi men to do re fi no no Bra sil: co ber-
tu ra da de man da na ci o nal por de ri va dos, tor nan-
do-nos auto-su fi ci en tes; im ple men ta ção de nor mas
de pro te ção am bi en tal – cus to sas, mas ne ces sá ri as;
es ta be le ci men to de cri té ri os para o uso do óleo cru
na ci o nal; di men si o na men to dos in ves ti men tos ne ces-
sá ri os; dis cus são do por te e do mo de lo da Pe tro bras
e dis cus são so bre sua ade qua ção ao con tex to atu al;
ma pe a men to do per fil dos agen tes eco nô mi cos en-
vol vi dos na in dús tria do re fi no; con tro le da in fra-es tru-
tu ra lo gís ti ca; cri a ção de um am bi en te efe ti va men te
com pe ti ti vo; im ple men ta ção de po lí ti cas de atra ção
de in ves ti men tos para o se tor; e, fi nal men te, im ple-
men ta ção e pla ne ja men to cu i da do sos das ações re -
gu la do ras, a prin ci pal com pe tên cia da Agên cia Na ci o-
nal de Pe tró leo.

A obra pu bli ca da pela ANP é um aler ta cla ro
para os de sa fi os que o se tor de re fi no en fren ta rá no
fu tu ro, não só no Bra sil, mas no mun do in te i ro. Ao es -
tu dar a si tu a ção bra si le i ra e in ter na ci o nal e apre sen-
tar os vá ri os ce ná ri os e op ções de in ves ti men to, a
Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo pres ta um ser vi ço ines -
ti má vel aos bra si le i ros, haja vis ta a es tra té gi ca po si-
ção que o pe tró leo ocu pa no con tex to in ter na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é com mu i ta ale gria que anun cio a
che ga da do Pro gra ma Fome Zero em Ron dô nia. Pre -
vis to para ser im plan ta do na re gião Nor te so men te no 
iní cio de 2004, o pro gra ma foi an te ci pa do e acon te ce
em meu Esta do ago ra, em se tem bro, atin gin do 50
dos 52 mu ni cí pi os e 35 mil pes so as ca ren tes.

A no tí cia che gou em mo men to mu i to es pe ci al,
quan do re a li zá va mos, na úl ti ma quin ta-fe i ra, um se-
mi ná rio so bre o Fome Zero com par ti ci pa ção de Frei
Bet to. Su ces so ab so lu to, o se mi ná rio tra du ziu o que
é, na es sên cia, o pro gra ma: uma rede de so li da ri e da-
de que res ga ta a es pe ran ça na nos sa ca pa ci da de de
cons tru ir um País úni co e so li dá rio.

Os di ver sos agen tes so ci a is e em pre sa ri a is que
de al gu ma for ma já con tri bu em para a su pe ra ção das
de si gual da des so ci a is, re u ni dos em Por to Ve lho, re a-
fir ma ram sua par ce ria e, mais do que isso, de mons-
tra ram ter ple na cons ciên cia de que aten der os in te-
res ses de uma ma i o ria so fri da re quer a con tri bu i ção
de to dos, re quer a cons tru ção da ci da da nia. Essa fi lo-
so fia, Srªs e Srs. Se na do res, está no Fome Zero.

Con ce bi do por meio de um pro ces so de am plas
dis cus sões, o Fome Zero, me re ce dor de aca lo ra das
crí ti cas, al gu mas fun da men ta das ou tras um tan to le -
vi a nas, vai além do for ne ci men to do Car tão-Ali men ta-
ção, uma ação emer gen ci al que ocor re com su ces so
em 1.200 mu ni cí pi os do Nor des te, e ago ra atin gi rá fa -
mí li as da re gião Nor te. Os da dos da ONU so bre o
Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no da re gião in di-
cam a ur gên cia des se aten di men to. Em meu Esta do,
Ron dô nia, o pro gra ma in je ta rá R$2 mi lhões por mês
na eco no mia lo cal.

O pro gra ma pre vê cer ca de 60 ações, den tre
elas as que pas sam pela trans for ma ção das po lí ti cas
es tru tu ra is, como a re for ma agrá ria e o for ta le ci men to
da agri cul tu ra fa mi li ar, ca pa zes de ge rar em pre go e
ren da.

Bem sei que a su pe ra ção dos pro ble mas so ci a is
exi ge uma luta co ti di a na e de lon go pra zo, e que o
Fome Zero, com esta eta pa ini ci al, de sen vol ven do
uma ação emer gen ci al, ne ces si ta rá de re for mu la ção
cons tan te, não so men te por for ça da es tru tu ra ope ra-
ci o nal do Go ver no mas pela pró pria di nâ mi ca que o
go ver no quer em pres tar ao Pro gra ma, des ti nan do
aos po de res pú bli cos lo ca is e so ci e da de ci vil or ga ni-
za da o mo ni to ra men to das ações. 

Para nós, de Ron dô nia, por ção do Bra sil que
con tra di to ri a men te às ri que zas que acu mu la em sua
bi o di ver si da de in te gra a mas sa he te ro gê nea, de sa-
gre ga do ra e mais frá gil do ter ri tó rio-con ti nen te, a che -
ga da do Pro gra ma Fome Zero é um alen to, é de fato
al vis sa re i ro.

Por que são gri tan tes, Srªs e Srs. Se na do res, as
ca rên ci as em meu Esta do, ca rên ci as que se avo lu ma-
ram de for ma es pan to sa em uma dé ca da de po lí ti ca
de ar ro cho fis cal, em uma dé ca da de ou vi dos sur dos
ao cla mor da po pu la ção dos ama zô ni das.

As con se qüên ci as? O de sem pre go, a fal ta qua -
se ab so lu ta de in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra que
des qua li fi ca o ci da dão nor tis ta ne gan do-lhe qua li da-
de de vida, e o de sa mor. De sa mor que se ar vo ra a
cada dia em ma ni fes ta ções de vi o lên cia no cam po e
nas ci da des, aba lan do mu lhe res e ho mens de bem
que na pu jan ça de Ron dô nia sen ti ram a opor tu ni da de
de cons tru ir uma nova vida, de paz e pros pe ri da de.
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Con fes so, Srªs e Srs. Se na do res, que an si a va
por uma boa no tí cia para o povo de Ron dô nia. Gen te
que ras gou o Oes te bra si le i ro para plan tar, pro du zir,
e, di an te da ce gue i ra de su ces si vos go ver nos para
com a Ama zô nia, hoje ex pe ri men tam mo men tos mu i-
to di fí ce is, mo men tos que, acre di to, não são di fe ren-
tes das re giões mais ex clu í das dos be ne fí ci os que o
Esta do bra si le i ro é ca paz de su prir.

Nes se mo men to, o Fome Zero, para o qual es -
tão pre vis tos re cur sos da or dem de R$1,7 bi lhão para
este pri me i ro ano, sem dú vi da ali vi a rá uma mas sa de
des fa vo re ci dos, e não du vi do da se ri e da de de seus
pro pó si tos, con si de ran do-se que até mes mo um Mi -
nis té rio foi cri a do para ar ti cu lar e im ple men tar uma
po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal, pas so
im por tan te para a su pe ra ção das de si gual da des.

Além do mais, o pro gra ma não ex clui mas am -
plia e agre ga os pro gra mas so ci a is já exis ten tes, e
sua ino va ção se tra duz pelo fato de co lo car suas
ações no cen tro da po lí ti ca de de sen vol vi men to do
País, mo bi li zan do pre fe i tu ras, en ti da des não go ver-
na men ta is, or ga ni za ções re li gi o sas, or ga nis mos fe-
de ra is e em pre sas na ta re fa de cons tru ir uma nova re -
a li da de, com o em pre go das po lí ti cas pú bli cas dos di -
ver sos mi nis té ri os.

Um dos as pec tos que pre ci sa ser res sal ta do,
para me lhor com pre en são do pro gra ma, e que de-
mons tra o ca rá ter não-as sis ten ci a lis ta, é a de ci são do 
go ver no fe de ral de ins ti tu ir o Pro gra ma de Aqui si ção
de Ali men tos, com pre en den do ações vin cu la das à
dis tri bu i ção de pro du tos ali men tí ci os às fa mí li as em
si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar e à for ma ção de
es to ques es tra té gi cos. O que será fe i to por meio da
Com pa nhia Na ci o nal de Abas te ci men to, em cada
Esta do.

É de meu de ver, en tre tan to, aler tar ao Go ver no
Fe de ral para que não se des vie dos prin cí pi os sem -
pre de fen di dos pelo Par ti do dos Tra ba lha do res de
des ti nar à Ama zô nia Bra si le i ra tra ta men to di fe ren ci a-
do, tra ta men to que pos sa en cur tar a dis tân cia en tre o
Bra sil da pros pe ri da de, uma ilha cos mo po li ta, abas ta-
da, do Bra sil que cla ma pela con so li da ção de um mo -
de lo de de sen vol vi men to que aten da suas ne ces si da-
des, sua vo ca ção, seu povo. 

Pre ci sa mos de es tra das, de in ves ti men tos em
ener gia, na pro du ção, da co ra jo sa ar ti cu la ção para
com ba ter a in dús tria da gri la gem que tan to di fi cul ta as 
ações go ver na men ta is, de in ves ti men tos em sa ber e
no com ba te às en de mi as que afli gem a Ama zô nia e
que, a des pe i to de pos su ir a ma i or flo res ta tro pi cal do
mun do, de uma ri que za in cal cu lá vel, con ta com inex -
pres si va par ti ci pa ção no Pro du to Inter no Bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB / PE. Sem

acom pa nha men to ta qui grá fi co) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res,ve nho nes te mo men to a esta tri bu-
na para co men tar o ar ti go in ti tu la do “O cabo-de-guer -
ra”, de au to ria do Pro fes sor Ga u dên cio Tor qua to, con -
sul tor po lí ti co, pu bli ca do no jor nal do Bra sil no dia 04
de Agos to do cor ren te.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de pelo que, se -
gun do en ten do, sua in ser ção nos ana is do se na do é
opor tu na e ser ve, in clu si ve, para aler tar o pre si den te
Lula so bre a fal ta de um ob je ti vo es pe cí fi co de go ver-
no em con se qüên cia da ine xis tên cia de um pla no po -
lí ti co. Além do mais, res sal ta que o go ver no não pos -
sui uma co lu na ver te bral ou eixo cen tral que o sus ten-
te, sen do im pos sí vel, por con se guin te, pro mo ver o
utó pi co es pe tá cu lo do cres ci men to que pro cla ma.

O tex to que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

O cabo-de-guer ra

Ga udên cio Tor qua to
Con sul tor pol ti co

De po is de sete me ses, o go ver no vai as su min do
a for ma de um cabo-de-guer ra, ora pen den do para a
di re i ta, com os so la van cos pro vo ca dos pe los guer re i-
ros co man da dos pelo ge ne ral ma cro e con mi co Antnio
Pa loc ci, ora ca in do pela es quer da, pu xa do pe los tran -
cos de guer ri lhe i ros, den tre eles os Sem-Ter ra, li de ra-
dos pelo ca pi to Joo Pe dro Stdi le, os Sem-Teto, abri -
ga dos sob o co man do de sar gen tos e ca bos ain da
sem no mes de fi ni dos, e os Com Voz e Von ta de, sob
a ba tu ta da he ro na He lo sa He le na. H, ain da, o gru po
dos Pragm ti cos, que puxa a cor da para to dos os la -
dos, ins pi ra do nas cir cunstnci as e sob pres so de gru -
pa men tos cor po ra ti vos. As fo ras con trri as, mes mo
con se guin do ar ras tar o go ver no, por al gum tem po,
para as suas ban das, aca bam de i xan do es ta ti co o
cabo-de-guer ra, o que re sul ta num re sul ta do de
soma zero.

A me lhor ex pres so do go ver no  dada pelo po si-
ci o na men to amb guo do prprio pre si den te. Luiz Ina cio
d uma no cra vo e ou tra na fer ra du ra, in cri mi na e re cri-
mi na, de fen de e acu sa, in for ma e ex pli ca, ofe re ce a
mo es quer da para lu ta do res da di re i ta e o an te brao
di re i to para con ten do res da es quer da. H dias, ga ran-
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tiu que o co man dan te-em-che fe dos Sem-Ter ra no
dis se o que dis se, ape sar de sua voz ter sido gra va da
con cla man do 23 mi lhes de tra ba lha do res ru ra is a lu -
tar con tra 27 mil fa zen de i ros que pos su em pro pri e da-
des aci ma de 4 mil hec ta res. Ou seja, a ma ni fes tao
pre si den ci al em de fe sa de Stdi le soou como res pos ta
ing nua que la pe ga di nha que as cri a nas co nhe cem:
¡°Qual  a cor do ca va lo bran co de Na po leo?¡± Res-
pos ta de Lula: ¡°Ver de¡±.

Da mes ma boca, saiu ou tra sen te na, des ta fe i ta
mu i to lci da, ga ran tin do que ¡°re for mas me xem mu i to
com a nos sa co mo di da de.  me lhor fi car tudo como
est, para que mu dar?¡± A iro nia do pre si den te, uma
dura crti ca que les que se opem s re for mas,  a re pe tio
de axi o ma ma qui a ve li co: ¡°Nada  mais dif cil de exe cu-
tar, mais du vi do so de ter xito ou mais pe ri go so de ma -
ne jar do que dar in cio a uma nova or dem de co i sas.
Na ver da de, o re for ma dor tem ini mi gos em to dos os
que lu cram com a ve lha or dem e ape nas de fen so res
tpi dos nos que lu cra ri am com a nova or dem.¡± Entre a 
qua dra tu ra de ma ni fes ta es nem sem pre di ta das pelo
bom sen so e o crcu lo de afir ma es ca te gri cas, re gi das
pelo sen ti do da res pon sa bi li da de ine ren te ao car go
de man da trio-mor do pas, gira o pa lavr rio do go ver no.
A sen sao fi nal  a de que fal ta co lu na ver te bral, eixo
cen tral, no cor po pa quidr mi co de uma ad mi nis trao
que pro cu ra sair de um tnel sem fim, e, pior, es cu ro.

A lo co mo ti va tem pres sa para sair da es tao, mas 
o leo do go ver no  es cas so e d ape nas para to car o
mo vi men to len to de uma ve lha Ma ria-Fu maa. A es-
tag nao dos se to res in dus tri a is; a mas sa de de sem-
pre ga dos, que se aden sa, a par tir das metr po les; o re -
flu xo na rea dos ser vi os, com in di ca es de que con sul-
tri os mdi cos par ti cu la res esto per den do at 50% da cli -
en te la; a ten so cres cen te no cam po e, ago ra, nas
gran des ci da des, com os Sem-Ter ra e Sem-Teto avo -
lu man do as aes de ocu pao e mo bi li zao; a con fu so que 
se es ta be le ceu em tor no das re for mas pre vi den ci ria e 
tri bu tria, a pon to de no mais se sa ber o que  pri o ri trio e 
se cun drio; a ex pan so da cri mi na li da de, a par tir do au -
men to dos rou bos; e, no pla no mais alto, os pri me i ros
si na is de que a con fi a na in ter na ci o nal no Bra sil co-
mea a se es ga rar, por fora da cons ta tao de que as di fi-
cul da des e obs tcu los que se apre sen tam  ad mi nis trao
fe de ral, so ma i o res do que as pri me i ras pre vi ses – for-
mam um con ten ci o so que j co mea a fu rar o balo de
con fi a na no go ver no e a mi nar as ba ses do ca ris ma
de Lula.

O es cu do ma cro e con mi co de pro teo  es ta bi li da-
de, bran di do pelo mi nis tro Pa loc ci,  fe i to com um frio
ao que, ima gi na va-se, se ria imu ne  cor ro so das in tem-
pri es. Jo ga ria o pas no oce a no da con fi a bi li da de in ter-
na ci o nal, e, como con seqn cia, inun da ria o ter ri trio

com vo lu mo sos in ves ti men tos. Ora, o que se co mea a 
per ce ber  que a tem pe ra tu ra am bi en tal, de to alta, est
cor ro en do os at ento im per me ve is tan ques da eco no-
mia, a pon to de co me ar a afu gen tar os ca pi ta is es pe-
cu la ti vos. Ou seja, a ri gi dez da pol ti ca ma cro e co no mi-
ca est cri an do um bu me ran gue. A es tru tu ra so ci al do
pas est frag men ta da. O gri to das pe ri fe ri as de sor ga ni-
za das jun ta-se ao cla mor dos seg men tos or ga ni za-
dos. As clas ses mdi as abrem uma lo cuo de in sa tis fao,
cujo eco se ex pan de cir cu lar men te at as mar gens
mais afas ta das.

O go ver no at pro cu rou se pre ve nir con tra as ma -
ni fes ta es so ci a is, quan do for mou os abri gos de en vol-
vi men to e par ti ci pao da so ci e da de. A es trat gia tem se
tor na do ine fi caz. As re u ni es dos Con se lhos ocor rem.
Mas o go ver no no faz o que se diz. Tor na-se evi den te
uma re ver so de ex pec ta ti vas, que a me lhor ex pli cao
de Tar so Gen ro, o mi nis tro en car re ga do de ad mi nis-
trar a al ga ra via, no con se gue jus ti fi car. Por isso tudo,
o que de me lhor po der ocor rer, nas prxi mas se ma nas,
a apro vao da re for ma da Pre vidn cia, mes mo com os
bu ra cos aber tos em sua es tru tu ra. Se ria uma pa u sa
para o re fres co, an tes de ou tro cor po mu i to de bi li ta do,
a re for ma tri bu tria, in gres sar na UTI. 

Ga udên cio Tor qua to (ga u torq@gtmar ke ting.com.br)
pro fes sor da USP 

PARA O GOVERNO DO PT,
O EXEMPLO QUE VEM DE SÃO PAULO

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO – (PSDB –
AL.Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr .Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, “o go ver no do Esta do – con du-
zi do pelo PSDB – não vai abrir mão de as sen tar as fa -
mí li as ca das tra das no Pon tal de acor do com a lei que
está em vi gor e que será cum pri da. Não é uma ques -
tão de opi nião, é uma ques tão le gal.”

Essas são pa la vras do Se cre tá rio de Jus ti ça do
Go ver no do Esta do de São Pa u lo, Ale xan dre de Mo -
ra es, que, ao con trá rio do que an dou apre go an do ir re-
fle ti da men te o Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio,
Mi guel Ros set to, con duz o pro ces so de re for ma agrá -
ria de for ma res pon sá vel.

Com es sas afir ma ti vas, o ilus tre Se cre tá rio do
Go ver na dor Alkmin deu um bas ta na pre ten sa idéia
do Mi nis tro, que su põe ter po der para in ter vir na es fe-
ra de com pe tên cia es ta du al.

Ten do em vis ta a re le vân cia do as sun to, so li ci to
que o edi to ri al da edi ção de hoje do jor nal O Esta do
de São Pa u lo, que ana li sa os des man dos do Mi nis tro
Ros set to, seja in se ri do nos ana is do Se na do Fe de ral.

Era o que ti nha a di zer.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

SP RECOLOCA A LEI NO CAMPO

Foi mais do que opor tu na a ini ci a ti va do Se cre-
tá rio de  Jus ti ça de São Pa u lo, Ale xan dre de Mo ra es,
anun ci a da se gun da-fe i ra, de de sa u to ri zar pron ta e
pu bli ca men te a des ca bi da pro mes sa, fe i ta na vés pe ra
pelo Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, Mi guel
Ros set to, de dar pri o ri da de ao as sen ta men to de to-
das as fa mí li as acam pa das no Pon tal do Pa ra na pa ne-
ma. Por oca sião da co me mo ra ção, no do min go, dos
13 anos de ati vi da des do Mo vi men to dos Sem-Ter ra
(MST) na re gião, a qual com pa re ceu, o mi nis tro ha via
dito que co lo ca ria à dis po si ção dos acam pa dos 100
mil hec ta res de ter ras de vo lu tas, até se tem bro.

Com essa pro mes sa o mi nis tro não só dava
exem plo de fa vo re ci men to aos “fura-fi las” - pois be ne-
fi ci a va os in va so res, em de tri men to dos ca das tra dos
-, como usur pa va uma atri bu i ção es ta du al, por quan to
as “ter ras de vo lu tas” que pro me te ra são do Esta do de
São Pa u lo e não da União. 

Ale xan dre de Mo ra es re a fir mou que o Esta do
vai as sen tar na re gião ape nas as 1.400 fa mí li as ca -
das tra das pelo go ver no es ta du al, es cla re cen do: “As
de vo lu tas são do Esta do e, sen do as sim, é o Esta do
que, em con vê nio com o Incra, vai as sen tar.” E ex pli-
cou mais: “As fa mí li as acam pa das não te rão pri o ri da-
de até por que o go ver no fe de ral pode, a qual quer mo -
men to, de sa pro pri ar ou tras para fa zer re for ma agrá ria
e as sen tar es sas fa mí li as.” Tam bém in for mou que a
Fun da ção Insti tu to de Ter ras do Esta do de São Pa u lo
(Itesp) apre sen tou ao go ver no fe de ral 19 la u dos de
fora do Pon tal que po de rão ser de sa pro pri a das.

A re fe rên cia mais im por tan te, fe i ta pelo se cre tá-
rio da Jus ti ça de São Pa u lo, foi a pró pria lei, ao di zer
com a ne ces sá ria ên fa se: “O go ver no do Esta do não
vai abrir mão de as sen tar as fa mí li as ca das tra das no
Pon tal de acor do com a lei que esta em vi gor e que
será cum pri da. Não é uma ques tão de opi nião, é uma
ques tão le gal.” Mo ra es se re fe ria a Lei Esta du al nº
4.957/85, que im põe, en tre ou tras con di ções para
uma fa mí lia ca das trar-se vi san do a ser as sen ta da,
mo rar há dois anos na re gião e ter vo ca ção agrí co la -
a ser ava li a da por re pre sen tan tes dos três ní ve is de
go ver no e dos as sen ta dos.

O Mi nis tro Ros set to dis se ra na vés pe ra - jus ti fi can-
do a pri o ri da de que dera aos acam pa dos - que “to das as
fa mí li as que es tão em bus ca de tra ba lho bus cam no
acam pa men to a pos si bi li da de de em pre go”. Se con si de-

rar mos a pre sen te de man da de tra ba lho e de em pre gos
do País - cuja ilus tra ção mais re cen te foi a aglo me ra ção
de de ze nas de mi lha res de pes so as das mais di ver sas
qua li fi ca ções e pro fis sões, no Rio de Ja ne i ro, em bus ca
de uma vaga de gari -, a pro mes sa do mi nis tro foi ir res-
pon sá vel, pois es ti mu lou uma cor ri da, para o Pon tal, de
pes so as de to dos os lu ga res (es pe ci al men te das pe ri fe ri-
as das ci da des) e sem qual quer ex pe riên cia de tra ba lho
no cam po. Nes se sen ti do as exi gên ci as le ga is lem bra das
pelo se cre tá rio da Jus ti ça pa u lis ta fo ram mais do que ne -
ces sá ria, para evi tar as con se qüên ci as - dra má ti cas, se
não trá gi cas - des sa pos sí vel “cor ri da” ao Pon tal, uma
vez que, com toda cer te za, ela re sul ta ria em de cep ção e
de ses pe ro para mu i tos mi lha res de pre ten den tes (ter ra,
ao em pre go, ou mes mo ces ta bá si ca...).

O go ver no tem ca das tra das 1,4 mil fa mí li as no
Pon tal e ou tras 4 mil no res tan te do Esta do. Os acam -
pa dos no Esta do so mam hoje cer ca de 5 mil fa mí li as
no to tal, en tre as sen ta dos e acam pa dos, há cer ca de
10,4 mil fa mí li as. São quan ti da des ad mi nis trá ve is
(pelo go ver no es ta du al) des de que o go ver no fe de ral,
e, mais pre ci sa men te, o mi nis tro do De sen vol vi men to
Agrá rio, não tu mul tu em o pro ces so da re for ma, com
pro mes sas que não pode cum prir, fe i tas a pes so as
que não po dem can di da tar-se à ob ten ção de ter ras
que não cabe ao mi nis tro dis tri bu ir. E para se ava li ar a
re cep ti vi da de da po pu la ção do Pon tal às pro mes sas
dis tri bu ti vis tas do mi nis tro, bas ta ria lem brar que, na -
que la fes ta dos 13 anos do MST, dos 32 pre fe i tos con -
vi da dos a com pa re cer, ou seja, dos es co lhi dos pelo
ele i to ra do da re gião, ape nas 3 ace i ta ram o con vi te.

AS DECLARAÇÕES DO PRESIDENTE LULA

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ocu po hoje esta tri bu na para co men tar as 
ma té ri as in ti tu la das “Lula apa gou a Ter ce i ra Via, diz
jor nal” e “Amo rim ten ta ex pli car crí ti ca de Lula aos
EUA”, pu bli ca das no jor nal O Glo bo, edi ção de 16 de
ju lho do cor ren te ano.

As ma té ri as, que so li ci to se jam in se ri das nos
ana is do Se na do Fe de ral, des ta cam as crí ti cas fe i tas
às de cla ra ções do Pre si den te Lula na con fe rên cia da
Go ver nan ça Pro gres sis ta, re a li za da em Lon dres.

Os tex tos, que pas so a ler, para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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POPULISMO, INCOERÊNCIA E ESTELIONATO

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, no dia de
hoje, para co men tar o ar ti go “Po pu lis mo, in co e rên cia
e es te li o na to”, de au to ria do jor na lis ta New ton Ro dri-
gues, pu bli ca do no Jor nal do Bra sil, edi ção de 18 de
ju lho do cor ren te.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos ana is do
Se na do, res sal ta a for ma ama do rís ti ca que o Pre si-

den te Lula tem dado ao seu go ver no, onde nin guém
se en ten de e não tem di re triz de fi ni da para nada.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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UMA SUPERESCOLA DE LUXO EM VEZ DE 10
ESCOLAS, NA CIDADE SEM VAGAS PARA 200

MIL CRIANÇAS. É A RECEITA PETISTA

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, a Na ção está che gan do ao fun do do 
poço: a ten são no cam po e nas gran des ci da des atin -
ge ín di ces in su por tá ve is, o cli ma de in se gu ran ça
para os in ves ti men tos afe ta a re to ma da do cres ci-
men to, as bol sas caem, o dó lar sobe e o ris co Bra sil
se de te ri o ra.

Só o PT não se dá con ta do qua dro ne ga ti vo em
que vive o País nem per ce be que a po pu la ri da de ini ci-
al men te con quis ta da pelo Pre si den te Lula pode ser
per di da se o go ver no não ti ver ca pa ci da de de ga ran tir
o res ta be le ci men to da or dem ju rí di ca e ins ti tu ci o nal.

A im pren sa bra si le i ra, nes se fi nal de se ma na, foi 
in ci si va ao aler tar o go ver no di an te do gra ve ris co que 
vai subs ti tu in do as es pe ran ças do povo. Na re vis ta
Veja, o ex-pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra -
ga, de i xou a qua ren te na de si lên cio e mos trou, sem
alar des, que a luz ama re la já está ace sa. E mais: o
con jun to dos con fli tos traz a sen sa ção de que es ta-
mos vi ven do um mo men to de de fi ni ção. O re sul ta do
ge ral é pre o cu pan te.

Se não há co ni vên cia, há, se gu ra men te, per-
mis si vi da de, to le rân cia e, não raro, pa la vras de es tí-
mu lo do go ver no pe tis ta sem pre que vem à tona a
gra ve ques tão do cam po, com as in va sões se mul ti pli-
can do todo dia. O cul pa do é o go ver no pe tis ta, que
se gue o ca mi nho do afrou xa men to das res tri ções das 
nor mas pres cri ti vas de com por ta men to so ci al.

São Pa u lo é o Esta do de que mais e mais se
alhe ia o Go ver no Fe de ral e não é di fí cil en ten der o por -
quê des sa omis são. Eis o que diz, a pro pó si to, um dos
ma i o res jor na is bra si le i ros, O Esta do de S.Pa u lo:

O PT não ape nas tem in te res se, como
o vem de mons tran do, em en re dar o go ver-
na dor tu ca no ( Ge ral do Alckmim) em um ci -
po al de si tu a ções de ten são so ci al, ca pa-
zes, por sua pró pria na tu re za, de ge ra rem
con se qüên ci as dra má ti cas, com ma ni fes ta-
ções de vi o lên cia e até per das de vida....Por 
isso, mais ain da do que cri ar obs tá cu los
para a ad mi nis tra ção tu ca na no Esta do – de 
que foi exem plo a opo si ção do PT na
Assem bléia Le gis la ti va a um pro je to do Exe -
cu ti vo so bre ta xa ção de ina ti vos, que em
nada di fe re do que o go ver no Lula pre ten de
ver im plan ta do em es ca la na ci o nal – con-
vém aos pe tis tas com ba tê-lo pelo lado dos

con fli tos so ci a is, for çan do uma se qüên cia
de epi só di os de con fron tos pú bli cos di an te
dos qua is, no cli ma de opi nião pre va le cen te,
a au to ri da de aca ba pa gan do um exor bi tan te
pre ço po lí ti co por fa zer a co i sa cer ta. É onde 
en tra, ajus tan do-se como uma luva a esse
pro pó si to, o pro ble ma da ocu pa ção do ter re-
no em São Ber nar do.

Quem diz isso – re pi to – não é o PSDB; é o in -
sus pe i to e pres ti gi o so jor nal bra si le i ro.

Mer gu lha do nes sa cega ob ses são, o PT con ti-
nua fa zen do tudo er ra do. Não age quan do é pre ci so, e 
quan do age, age pra ti can do equí vo cos. Não im por ta
ao par ti do a re a li da de que o cer ca, que é a re a li da de
bra si le i ra. Vou dar um exem plo e, uma vez mais, falo
de São Pa u lo, a ci da de.

Des de logo, in da ga ria a qual quer sim ples ci da-
dão pa u lis ta no qual é o gran de pro ble ma que as fa mí-
li as de clas se mé dia para ba i xo en fren tam todo co me-
ço de ano es co lar? É o pro ble ma da fal ta de va gas,
obri gan do pais e mães a per ma ne ce rem dias e dias
em hu mi lhan tes fi las para con se guir va gas nas es co-
las para seus fi lhos, com ob ser va o jor nal O Esta do
de S.Pa u lo.

O pro ble ma é um só e, se gun do com ple ta aque -
le jor nal, São Pa u lo é uma ci da de onde 200 mil cri an-
ças não têm es co las e ou tras 50 mil cri an ças ain da
as sis tem às au las em es co las de lata.

Pois é nes sa mes ma ci da de de São Pa u lo que
va mos cons ta tar um dos mais gri tan tes er ros do go-
ver no pe tis ta. A Pre fe i ta lo cal vem de ina u gu rar, na
pre sen ça do Pre si den te Lula, uma su pe res co la de
alto luxo, que cus tou mais de R$15 mi lhões, com 900
va gas de edu ca ção in fan til e 1.260 de en si no fun da-
men tal.

Ago ra, ve jam o que diz a im pren sa: Com es ses
re cur sos se ria pos sí vel cons tru ir 10 es co las de al ve-
na ria, cada uma com ca pa ci da de para 2 mil alu nos.
Se ri am aber tas 20 mil va gas, e não 2.160, com os
mes mos R$15 mi lhões gas tos na cons tru ção do CEU
Jam be i ro, este o nome da es co la de su per lu xo que a
Pre fe i ta cons tru iu como pri me i ra de uma sé rie de 21
que ain da pre ten de cons tru ir. É a hora em que o pa u-
lis ta no tor ce para que ela não se re e le ja.

Pros si go na le i tu ra do Esta dão: quan do es sas
21 su pe res co las es ti ve rem pron tas abri ga rão 28 mil
alu nos, quan do, com o mes mo di nhe i ro se po de ria re -
sol ver o an gus ti an te pro ble ma da fal ta de va gas em
São Pa u lo.

Pior ain da foi a afir ma ti va de Lula, ao ina u gu rar
a su pe res co la da Pre fe i ta pe tis ta: essa é uma es co la
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que vai mu dar o pa drão de edu ca ção no Bra sil, dis se
o Pre si den te.

Re ba ten do a fala como sem pre em pol ga da do
Pre si den te, eis como com ple ta o jor nal pa u lis ta, a
pro pó si to des se fes ti val de jo gar di nhe i ro pela ja ne la:
As su pe res co las de alto cus to não vão mu dar o pa -
drão da edu ca ção no Bra sil; isso é de ma go gia per -
ver sa, que im pe de ou re tar da a as cen são so ci al de
mi lha res de pes so as.

Erros à par te, que ou tra co i sa não tem fe i to o go -
ver no pe tis ta, o mais gra ve de tudo é que a Pre fe i ta
re cor reu a re ma ne ja men tos or ça men tá ri os, para
cons tru ir o es co lão, sa cri fi can do a cons tru ção de 56
es co las e cre ches na ca pi tal pa u lis ta. O Jor nal da
Tar de, edi ção de sex ta-fe i ra úl ti ma, pu bli cou o en de-
re ço das de ze nas de es co las que não fo ram fe i tas
para que o novo pa drão de edu ca ção se ins ta las se
em São Pa u lo.

Se gun do o Esta dão, se es sas 56 es co las ti ves-
sem sido cons tru í das se ri am aber tas mais de 150 mil
va gas na pe ri fe ria, para que “os fi lhos dos po bres que
de vem ter di re i to de opor tu ni da de de aces so à Edu ca-
ção, como dis se o Pre si den te Lula, efe ti va men te exer -
ces sem esse di re i to.”

Ao de nun ci ar mais um dos equí vo cos que vão
ca rac te ri zan do o go ver no pe tis ta, o PSDB tem a cer -
te za de que in ter pre ta a per ple xi da de da po pu la ção
bra si le i ra, que não se con for ma, não deve se con for-
mar nem pode se con for mar com atos de me nos ca bo
de go ver nan tes que se mos tram em per ma nen te de -
sar ran jo, pa re cen do não se aper ce ber que há uma
gran de dis tân cia en tre o Bra sil que su põem e o Bra sil
do dia-a-dia das nos sas po pu la ções.

É o que es ta mos pre sen ci an do nes sa an gus ti-
an te no i te de in ver no, na qual pou co se lhes im por ta
que es te jam fal tan do aga sa lhos para to dos. Nem se
lhes im por ta que cen te nas de es co las pa u lis ta nas se -
jam de lata.

O des ba ra te de di nhe i ro pú bli co mal co me çou. A 
Pre fe i ta está ain da no pri me i ro de 21 es co lões de luxo
que pro je tou para a ci da de sem va gas para 200 mil
cri an ças. As fi las, no i tes a fio, por uma ma trí cu la, não
con se guem sen si bi li zar es ses go ver nan tes, que pen -
sam alto, co me tem er ros pri má ri os, che gan do a esse
tipo de de ma go gia per ver sa, na in gê nua su po si ção
de que o povo é tão cego como eles.

Fe i to esse re la to, de nun ci an do a de ma go gia
per ver sa do go ver no pe tis ta, pas so ao ex plo si vo tema 
das in va sões do MST.

Já se dis se que esse mo vi men to é po lí ti co e, se -
gun do edi to ri al de do min go de O Esta do de S.Pa u lo,

fal sos atra ti vos têm le va do todo tipo de gen te para
acam par com o MST.

Os di ri gen tes des se mo vi men to con si de ram que 
nun ca foi tão fá cil como ago ra ar re gi men tar pes so as
para os acam pa men tos. Como as si na la o jor nal, eles
le vam jor na is e mos tram aos can di da tos em po ten ci al
– que in clu em pe dre i ros, ele tri cis tas, co mer ciá ri os,
fun ci o ná ri os pú bli cos, co zi nhe i ros, em pre ga das do-
més ti cas etc – de cla ra ções do mi nis tro Ros se to de
que o go ver no as sen ta rá to dos os in va so res. Ga ran-
tem, ain da, que na re gião (Pon tal do Pa ra na pa ne ma)
exis te, pelo me nos, 1 mi lhão de hec ta res de ter ras pú -
bli cas, que te ri am sido gri la das pe los fa zen de i ros no
pas sa do e que ago ra se rão de sa pro pri a das.

O Esta dão con clui que es ses fal sos atra ti vos
bem po de ri am ca rac te ri zar um tipo de es te li o na to ide -
o ló gi co, que tem pro vo ca do a ver da de i ra cor ri da aos
acam pa men tos,de pes so as que tra ba lham e man têm
suas ca sas nas ci da des e ape nas dor mem nos acam -
pa men tos para se cre den ci ar a um lote de ter ra.

So bre isso, o eco no mis ta Edu ar do Gi a net ti, pro -
fes sor das fa cul da des IBMEC, ad ver te, em en tre vis ta
pu bli ca da nes se do min go, que po lí ti ca do afa go não
vai con ter o mo vi men to so ci al; o go ver no tem de mos -
trar fir me za no cum pri men to da lei, para não per der o
con tro le.

É o que a Na ção pa ci en te men te es pe ra.
E era o que eu ti nha a di zer.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs.Se na do res, o Dia Na ci o nal da Sa ú de foi ins ti tu í do
pelo De cre to 5352, de 8 de no vem bro de 1967. É a
mes ma dada em que se co me mo ra o ani ver sá rio do
mé di co e sa ni ta ris ta Oswal do Cruz, que nas ceu em
Pa ra i tin ga em 5 de agos to de 1872. 

Oswal do Cruz for mou-se em 1892 pela Fa cul da-
de Na ci o nal de Me di ci na, de fen den do a tese Ve i cu la-
ção Mi cro bi a na pe las Águas. Co me çou suas pes qui-
sas no mes mo la bo ra tó rio em que seu pai, o mé di co
Ben to Gon çal ves Cruz cli ni ca va.

Em 1902, as su miu a di re ção ge ral do novo Insti -
tu to, que am pli ou suas ati vi da des, não mais se res-
trin gin do à fa bri ca ção de so ros, mas de di can do-se
tam bém à pes qui sa bá si ca e apli ca da e à for ma ção
de re cur sos hu ma nos.

No ano se guin te, foi no me a do Di re tor-Ge ral de
Sa ú de Pú bli ca, car go que cor res pon de atu al men te ao 
de Mi nis tro da Sa ú de. Uti li zan do o Insti tu to So ro te rá-
pi co Fe de ral como base de apo io téc ni co-ci en tí fi co,
de fla grou suas me mo rá ve is cam pa nhas de sa ne a-
men to. Seu pri me i ro ad ver sá rio: a fe bre ama re la, que
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an ga ri a ra para o Rio a re pu ta ção de tú mu lo dos es -
tran ge i ros e que ma tou, de 1897 a 1906, qua tro mil
imi gran tes. Numa épo ca em que ain da se acre di ta va
que a ma i or par te das do en ças era pro vo ca da pe los
ares pes ti len ci a is, a idéia de “se pa gar a ra pa gões
para ca çar mos qui tos”, como di zia uma re vis ta de en -
tão, só po de ria pro vo car o riso. 

O jo vem pes qui sa dor bem que ten tou al te rar a
opi nião pú bli ca, fa zen do pu bli car seus Con se lhos ao
Povo, uma sé rie de fo lhe tos edu ca ti vos. Mas en fren ta-
va a opo si ção de gran de par te da clas se mé di ca, que
não acre di ta va na te o ria de Fin lay.

Oswal do não foi pou pa do: char ges diá ri as na
im pren sa, can ções com le tras ma li ci o sas, qua dri-
nhas. Mas o riso logo se trans for mou em in dig na ção,
de vi do ao ri gor com que eram apli ca das as me di das
sa ni tá ri as – es pe ci al men te a re mo ção dos do en tes e
a en tra da nas ca sas para o ex pur go, mes mo sem au -
to ri za ção dos pro pri e tá ri os.

Em se gui da, Oswal do ini ci ou sua luta con tra a
pes te bu bô ni ca. A cam pa nha pre via a no ti fi ca ção
com pul só ria dos ca sos, iso la men to e apli ca ção do
soro fa bri ca do em Man gui nhos nos do en tes, va ci na-
ção nas áre as mais pro ble má ti cas, como a zona por -
tuá ria, bem como des ra ti za ção da ci da de. A as so ci a-
ção en tre ra tos e mos qui tos era ir re sis tí vel. E a de ci-
são da Sa ú de Pú bli ca de pa gar por cada ro e dor cap -
tu ra do, dan do ori gem aos inú me ros com pra do res de
ga bi rus que per cor ri am a ci da de, só agra vou a si tu a-
ção. Mas, em pou cos me ses, a in ci dên cia de pes te
bu bô ni ca di mi nu iu com o ex ter mí nio dos ra tos, cu jas
pul gas trans mi ti am a do en ça.

Em 1904, uma epi de mia de va río la as so lou a
ca pi tal. So men te nos cin co pri me i ros me ses, 1800
pes so as ti nham sido in ter na das no Hos pi tal São Se -
bas tião. Embo ra uma lei pre ven do imu ni za ção com-
pul só ria das cri an ças con tra a do en ça es ti ves se em
vi gor des de 1837, ela nun ca fora cum pri da. Assim, a
29 de ju nho de 1904, o Go ver no en vi ou ao Con gres so
pro je to re ins ta u ran do a obri ga to ri e da de de va ci na ção
an ti va rió li ca.

Suas cláu su las pre vi am va ci na ção an tes dos
seis me ses de ida de e para to dos os mi li ta res, re va ci-
na ção de sete em sete anos e exi gên cia de ates ta do
de imu ni za ção para can di da tos a qua is quer car gos
ou fun ções pú bli cas, para quem qui ses se se ca sar, vi -
a jar ou ma tri cu lar-se numa es co la . Da vam ain da à
po lí cia sa ni tá ria po de res para con vi dar to dos os mo -
ra do res de uma área de foco a se imu ni za rem.

Quem se re cu sas se se ria sub me ti do à ob ser va-
ção mé di ca em lo cal apro pri a do, pa gan do as des pe-
sas de es ta dia.

O pro je to es ti pu la va ain da pu ni ções e mul tas
para mé di cos que emi tis sem ates ta dos fal sos de va ci-
na ção e re va ci na ção, obri ga va di re to res de co lé gio a
obe de ce rem as dis po si ções so bre imu ni za ção dos
es tu dan tes e ins ti tu ía a co mu ni ca ção de to dos os re -
gis tros de nas ci men to.

Estas me di das dra co ni a nas es tar re ce ram a po -
pu la ção e a opo si ção a Oswal do Cruz atin giu seu ápi -
ce. Os jor na is lan ça ram vi o len ta cam pa nha con tra a
me di da. Par la men ta res e as so ci a ções de tra ba lha do-
res pro tes ta ram e foi or ga ni za da a Liga con tra a Va ci-
na ção Obri ga tó ria.

No dia 13 de no vem bro, es tou rou a Re vol ta da
Va ci na. Cho ques com a po lí cia, gre ves, bar ri ca das,
que bra-que bra, ti ro te i os – nas ruas, a po pu la ção se
le van tou con tra o go ver no.

No dia 14, a Esco la Mi li tar da Pra ia Ver me lha
ade riu à re be lião, mas após in ten so ti ro te io os ca de-
tes fo ram dis per sa dos. Na Sa ú de, o Por to Arthur ca ri-
o ca, os pro tes tos con ti nu a ram. Fi nal men te, O Go ver-
no de cre tou es ta do de si tio e, no dia 16, con se guiu
der ro tar o le van te, mas sus pen deu a obri ga to ri e da de
da va ci na.

Oswal do Cruz aca bou ven cen do a ba ta lha. Em
1907, a fe bre ama re la es ta va er ra di ca da do Rio de Ja -
ne i ro. Em 1908, vi o len ta epi de mia de va río la le vou a
po pu la ção em mas sa aos pos tos de va ci na ção. O Bra -
sil fi nal men te re co nhe cia o va lor do seu sa ni ta ris ta.

No mun do ci en ti fi co in ter na ci o nal, seu pres ti gio
já era in con tes te. Em 1907, no XIV Con gres so Inter -
na ci o nal de Hi gi e ne e De mo gra fia de Ber lim, re ce beu
a me da lha de ouro pelo tra ba lho de sa ne a men to do
Rio de Ja ne i ro. Oswal do Cruz re for mou o Có di go Sa -
ni tá rio e re es tru tu rou to dos os ór gãos de sa ú de e hi gi-
e ne do país.

Em 1909, de i xou a Di re to ria Ge ral de Sa ú de Pu -
bli ca, pas san do a de di car-se ape nas ao Insti tu to de
Man gui nhos, que fora re ba ti za do com o seu nome. Do 
Insti tu to, lan çou im por tan tes ex pe di ções ci en ti fi cas,
que pos si bi li ta ram ma i or co nhe ci men to so bre a re a li-
da de sa ni tá ria do in te ri or do país e con tri bu í ram para
a ocu pa ção da re gião. Erra di cou a fe bre ama re la do
Pará e re a li zou a cam pa nha de sa ne a men to na Ama -
zô nia, que per mi tiu o tér mi no da obras da Estra da de
Fer ro Ma de i ra-Ma mo ré, cuja cons tru ção ha via sido
in ter rom pi da pelo gran de nú me ro de mor tes en tre os
ope rá ri os.

Em 1913, foi ele i to para a Aca de mia Bra si le i ra
de Le tras. Em 1915, por mo ti vo de sa ú de, aban do nou
a di re ção do Insti tu to Oswal do Cruz e mu dou-se para
Pe tró po lis. Em 18 de agos to de 1916, as su me a pre fe-
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i tu ra da que la ci da de, tra çan do vas to pla no de ur ba ni-
za ção, que não pode ver im plan ta do. So fren do de cri -
se de in su fi ciên cia re nal, mor reu na ma nhã de 11 de
fe ve re i ro de 1917, com ape nas 44 anos de ida de.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, hoje, Sr. Pre si den te, é co me mo ra do em
todo o País o Dia Na ci o nal da Sa ú de. Esta data que foi 
cri a da com o ob je ti vo de des ta car os cu i da dos que to -
dos nós de ve mos ter com a sa ú de e foi es co lhi da por
con ta do nas ci men to, em 1872, do ilus tre mé di co sa -
ni ta ris ta Oswal do Cruz, fun da dor da me di ci na ex pe ri-
men tal bra si le i ra res pon sá vel pela er ra di ca ção da fe -
bre ama re la e da va río la no Rio de Ja ne i ro.

Em Ron dô nia, esta data não tem o que se co -
me mo rar a não ser fa zer-se uma pro fun da re fle xão a
res pe i to da si tu a ção de ses pe ra do ra em que se en-
con tra a sa ú de pú bli ca no meu Esta do.

To dos es ta mos can sa dos de sa ber que a cri se
da sa ú de pú bli ca em nos so País me re ce ma i or re -
fle xão, em vir tu de de al guns as pec tos, en tre os qua -
is, a in su fi ciên cia de re cur sos e o es ta do caó ti co em 
que se en con tram os aten di men tos nos hos pi ta is
pú bli cos.

No en tan to, esta cri se se tor na cada vez mais
gra ve quan do fa la mos do Esta do de Ron dô nia. No úl -
ti mo fim de se ma na es ti ve per cor ren do al gu mas ci da-
des da que le Esta do, opor tu ni da de em que re ce bi inú -
me ras re cla ma ções de pes so as que vi e ram ao meu
en con tro e to das, sem ex ce ção, fo ram unâ ni mes em
apon tar as pre cá ri as con di ções em que a po pu la ção
está sen do as sis ti da na rede pú bli ca de sa ú de.

A sa ú de em Ron dô nia en con tra-se mo ri bun da,
vi ven do em es ta do de ago nia. Os mi lha res de bra si le i-
ros que es co lhe ram aque le pe da ço de pá tria para ha -
bi tar e cri ar seus fi lhos, pro du zir o pro gres so e pros -
pe ri da de, acre di tan do em um novo el do ra do, in ves tin-
do suas sor tes na bus ca de me lho res dias, con ti nu am
a per se guir ape nas os mes mos so nhos, pois há mu i to
vêm pa gan do um pre ço in su por tá vel pelo qua dro de -
ses pe ra dor que ora a sa ú de pú bli ca apre sen ta.

Os co e fi ci en tes de mor ta li da de ge ral dis pa ram,
ten do como ca u sa os si na is-sin to mas e afec ções mal
de fi ni das, o que de no ta a pre ca ri e da de do sis te ma de
sa ú de no meu Esta do.

A mor ta li da de in fan til em Ron dô nia, mes mo
com as ta xas em de clí nio, con ti nua a apre sen tar um
dos ma i o res ín di ces em re la ção aos de ma is Esta dos
da Fe de ra ção.

As prin ci pa is ca u sas de óbi to são as afec ções
ori gi ná ri as do pe río do pré-na tal, in fec ções in tes ti na is

e do en ças do apa re lho res pi ra tó rio. E, como esse co -
e fi ci en te está li ga do di re ta men te às con di ções só-
cio-eco nô mi cas, con fir mam-se as pre ca ri e da des da
as sis tên cia ao pré-na tal, ao par to, dos pro gra mas de
nu tri ção, da ha bi ta ção e de sa ne a men to.

O co e fi ci en te de mor ta li da de por do en ças trans -
mis sí ve is tem de mons tra do, nos úl ti mos anos, um
qua dro de sa gra dá vel, con si de ran do-se as do en ças
in fec ci o sas, in tes ti na is, pa ra si tá ri as, a han se nía se, a
tu ber cu lo se, a he pa ti te, a ma lá ria e a le is hi ma ni o se
como sen do as prin ci pa is ca u sas da mor bi da de, to-
das re la ci o na das às de fi ci en tes con di ções de sa ne a-
men to bá si co e de ur ba ni za ção.

No que diz res pe i to aos ser vi ços de sa ú de, ape -
sar dos gran des in ves ti men tos na rede, nes tes úl ti-
mos anos, per ma ne cem ain da al guns lo ca is com de fi-
ciên ci as em uni da des e le i tos. A rede de ser vi ços de
sa ú de está es tru tu ra da de for ma hi e rar qui za da de
com ple xi da de cres cen te. To dos os mu ni cí pi os pos su-
em des de uni da des mais sim ples, como pos tos de sa -
ú de, até uni da des hos pi ta la res se cun dá ri as, mas sem 
fun ci o ná ri os, sem mé di cos para aten der à de man da
de pa ci en tes. Embo ra dis pon do des sa rede fí si ca, o
sis te ma de sa ú de do es ta do con ti nua de fi ci en te, com
ba i xa pro du ti vi da de, es tan do des vir tu a dos os ob je ti-
vos bá si cos de sua es tru tu ra ção.

Na ver da de, os pro ble mas da sa ú de não são
ape nas de cor ren tes da fal ta de re cur sos, mas sim da
fal ta de pla ne ja men to e ge ren ci a men to ade qua do e
so bre tu do da von ta de po lí ti ca de go ver no para re sol-
ver as suas de man das.

O que não se pode ad mi tir é que, numa rede pú -
bli ca de sa ú de, pos sa ha ver tra ta men to de si gual, em
pre ju í zo de uma po pu la ção des pro vi da, que, pela sor-
te obs ce na, já vive na mi sé ria.

Pois bem, esse tipo de tra ta men to, in fe liz men te,
vem ocor ren do em toda a rede pú bli ca de Ron dô nia.

As crí ti cas aos ser vi ços de aten di men tos nos
hos pi ta is pú bli cos per ten cen tes à rede es ta du al são
fre qüen tes, e as pes so as hu mil des que pro cu ram
aque las uni da des hos pi ta la res não são aten di das de
for ma ade qua da e com dig ni da de. A não ser que te -
nham di nhe i ro, é re co men do que se di ri jam aos con -
sul tó ri os par ti cu la res.

Te nho re ce bi do al gu mas de ze nas de re cla ma-
ções de pa ci en tes mo ra do res de Por to Ve lho e do sul
do Esta do que há dias ten tam uma con sul ta na rede
pú bli ca e in fe liz men te não con se guem.

Tor na-se ne ces sá rio en ten der, Sr. Pre si den te,
que as Insti tu i ções pú bli cas exis tem para aten der
bem a po pu la ção, prin ci pal men te os po bres, co lo can-
do-se à dis po si ção da so ci e da de como um todo, in de-
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pen den te men te de cor, raça, par ti do po lí ti co ou re li-
gião. Esse deve ser o pa pel do Esta do. A sa ú de pú bli-
ca não pode e nem deve ser usa da ape nas como
tram po lim po lí ti co.

Entre tan to, nem sem pre fun ci o na as sim. Para
equa ci o nar es ses pro ble mas fo ram cri a dos os Con-
se lhos de Sa ú de ao ní vel da União, dos Esta dos e dos 
mu ni cí pi os que te o ri ca men te de ve ri am es co lher os
seus mem bros de for ma de mo crá ti ca para que as co -
mu ni da des pu des sem se sen tir le gi ti ma das den tro do
pro ces so. Po rém, em Ron dô nia, na sua gran de ma i o-
ria, os seus con se lhe i ros, que de ve ri am re pre sen tar
os usuá ri os, ge ral men te são bra ços do po der do mi-
nan te ou en tão de fen dem in te res ses pró pri os den tro
da que las ins ti tu i ções.

É pre ci so so bre tu do von ta de po lí ti ca do nos so
go ver na dor em apli car com de ter mi na ção os re cur-
sos obri ga tó ri os para a sa ú de, pre vis tos em nos sa
Cons ti tu i ção, para que a so ci e da de pos sa re al men te
re ce ber os ver da de i ros be ne fí ci os do Pla no Na ci o nal
de Sa ú de, no que tan ge a uma sa ú de de qua li da de
para aque les que do sis te ma pú bli co ne ces si tam.

Se a rede pri má ria fun ci o nas se a con ten to, 80%
dos ca sos se ri am re sol vi dos nes se ní vel, por meio
dos pro gra mas nor ma ti za dos pelo pró prio Mi nis té rio
da Sa ú de, me lho ran do-se a qua li da de da as sis tên cia
pres ta da e re du zin do-se os cus tos.

Impor tan te res sal tar que 60% da po pu la ção do
Esta do re si de na área ru ral, que pos sui ba si ca men te
uni da des am bu la to ri a is, sen do que a as sis tên cia con -
ti nua a ser al ta men te de fi ci en te, pela di fi cul da de de fi -
xa ção dos pro fis si o na is, bem como pela in su fi ciên cia
de re cur sos para a sua ma nu ten ção.

Atu al men te em Ron dô nia tra ba lham cer ca de
2.583 agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de, 110 mé di cos e
110 en fer me i ros que atu am nos pro gra mas de as sis-
tên cia à sa ú de da fa mí lia, con tin gen te que con si de ro
ir ri só rio para um ra zoá vel aten di men to em todo o
Esta do. É pre ci so for ta le cer a sa ú de pre ven ti va, en-
tre tan to, não po de mos es que cer a sa ú de cu ra ti va.

Tor na-se ne ces sá ria a con tra ta ção de um ma i or
nú me ro de pro fis si o na is ca pa ci ta dos, além de sa ne a-
men to bá si co e aces so aos mé di cos nos pos tos de
sa ú de e até mes mo nas re si dên ci as, con for me pro-
gra ma do pró prio Mi nis té rio da Sa ú de.

No to can te à si tu a ção da sa ú de sa ni tá ria, não
dis po mos das con di ções lo gís ti cas ne ces sá ri as para
de ter um even tu al sur to. E, isso Sr. Pre si den te, nos
pre o cu pa bas tan te, em vir tu de das ra zões de or dem
ge o grá fi ca como tam bém pe las pre ca ri e da des de sa -
ne a men to am bi en tal e ba i xo ní vel so ci o e co nô mi co da 
po pu la ção.

Advir to as au to ri da des com pe ten tes para o
gran de ris co que ame a ça a sa ú de do nos so povo,
con si de ran do que so mos um es ta do fron te i ri ço com

pa í ses an di nos, cu jas po pu la ções vi vem mo men tos
dra má ti cos, em vir tu de de al gu mas epi de mi as.

As di fi cul da des são inú me ras e, ob vi a men te, as
so lu ções pas sam pela in te ri o ri za ção de mais pro fis si-
o na is da sa ú de, por mais re cur sos, por mais con tra ta-
ções de téc ni cos de ní vel su pe ri or em to dos os se to-
res, por ma i or alo ca ção de re cur sos fi nan ce i ros para
a ma nu ten ção da ex ten sa rede e por uma po lí ti ca de
re cur sos hu ma nos que va lo ri ze os pro fis si o na is de
sa ú de de for ma con dig na.

Ron dô nia, Sr. Pre si den te, é con si de ra da uma
re gião en dê mi ca em vir tu de das vá ri as do en ças que
as so lam a nos sa re gião, como he pa ti te, fe bre ama re-
la, ma lá ria, tu ber cu lo se e han se nía se, en tre ou tras.

A po pu la ção de Ron dô nia re cla ma da fal ta de
ge ren ci a men to do se tor de sa ú de pú bli ca, e com mu i-
ta ra zão. Na ver da de, nos pe que nos mu ni cí pi os e zo -
nas pe ri fé ri cas das ma i o res ci da des, a fal ta de mé di-
cos e en fer me i ros não de cor re ape nas da au sên cia
de pro fis si o na is con tra ta dos, mas tam bém de sa lá ri os
dig nos e de uma dis tri bu i ção mais ra ci o nal dos mes -
mos.

Alguns hos pi ta is ab sor vem um gran de nú me ro
de mé di cos – como é o caso do Hos pi tal de Base em
Por to Ve lho, Hos pi tal Re gi o nal de Ji-pa ra ná en tre ou -
tros, só que es ses pro fis si o na is per ma ne cem pou co
tem po nes tes lo ca is, pre fe rin do aten der em clí ni cas
par ti cu la res.

É pre ci so que o Esta do de Ron dô nia co lo que a
sa ú de pú bli ca como fa tor im por tan te da sua tes si tu ra
so ci al, onde os va lo res fun da men ta is da ci da da nia
se jam de vi da men te res pe i ta dos.

A sa ú de exi ge in ves ti men tos de vul to, con tu do
eles não são fe i tos há mu i to tem po. Ao con trá rio, ul ti-
ma men te o Go ver no vem anun ci an do com en tu si as-
mo um pa co te de obras, como en cas ca lha men to de
es tra das ou as fal to, ruas sem re des de es go tos, au -
men tan do as sim o pro ble ma.

A ação do Go ver no no cam po da sa ú de deve ser 
efe tu a da com pro fun di da de. E aqui que ro des ta car
como é do lo ro so acom pa nhar o so fri men to de um do -
en te em Ron dô nia. É pre ci so im ple men tar uma po lí ti-
ca de sa ú de na qual os do en tes se jam efi ci en te men te
cu ra dos, ter mi nan do, por tan to, com esse sa cri fí cio.

Pre ci sa mos agir o mais rá pi do pos sí vel para que 
a sa ú de do povo de Ron dô nia, que já não ten do con -
di ções de lu tar, não con ti nue ren di da e en fer ma, e,
por tan to, des fa le ci da, mor ren do, mor ta. Pois “tudo
aca ba com a mor te, até a pró pria mor te” como dis se o 
Pe. Anto nio Vi e i ra, em um dos seus Ser mões.

Aqui, des ta tri bu na, faço o meu ve e men te ape lo
ao go ver na dor Ivo Cas sol para que de ter mi ne, com
toda a fir me za, a mu dan ça des te qua dro, no sen ti do
de to mar pro vi dên ci as para que se jam cum pri dos os
pre ce i tos cons ti tu ci o na is que se re la ci o nam com as
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obri ga ções do Esta do, no efe ti vo in ves ti men to para a
sa ú de pú bli ca dos ron do ni en ses, cri an do-se um ce-
ná rio pro pí cio para a su pe ra ção des sas di fi cul da des,
fa zen do com que se jam res ga ta das as es pe ran ças do 
nos so povo.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a apro va ção do re la tó rio da re for ma da
Pre vi dên cia So ci al, nos ter mos em que foi apre sen ta-
do pelo re la tor, pode re sul tar numa ir re pa rá vel in jus ti-
ça com os ser vi do res pú bli cos das Po lí ci as Mi li tar, Ci -
vil, Fe de ral, Fer ro viá ria e Ro do viá ria em todo o País.

Ao lon go da tra mi ta ção do pro je to na Câ ma ra dos
De pu ta dos, es ses ser vi do res não fo ram aten di dos nas
suas re i vin di ca ções. Mas acha mos que ain da há tem po
para que es sas re i vin di ca ções se jam in cor po ra das pelo
re la tó rio pres tes a ser vo ta do na que la Casa.

Esta mos fa lan do de uma ca te go ria pro fis si o nal
que en tre as suas pe cu li a ri da des está a de sair di a ri a-
men te para o tra ba lho com a an gús tia de en fren tar o
des co nhe ci do em seu co ti di a no.

Isso in clui o ris co de vida cons tan te e a in cer te-
za da vol ta para casa com a sua in te gri da de fí si ca
pre ser va da, e faz da pro fis são do po li ci al uma de car -
re i ra tí pi ca de Esta do.

Os po li ci a is são obri ga dos ao cum pri men to de
jor na da ir re gu lar de tra ba lho, com cha ma das a qual -
quer hora e tur nos de ser vi ços lon gos e al ter na dos,
sob as mais di ver sas con di ções cli má ti cas.

Cum prem es ca las ex tras, pron ti dões, plan tões,
pror ro ga ções de ser vi ços para aten di men to de si tu a-
ções emer gen ci a is, em pre ju í zo do ne ces sá rio e in-
dis pen sá vel des can so.

A ten são cons tan te da ati vi da de, pro vo ca da
pela con vi vên cia com o au men to da vi o lên cia e a mu -
dan ça do per fil da cri mi na li da de, leva os po li ci a is bra -
si le i ros ao es tres se pro fis si o nal e ao ma i or nú me ro de 
su i cí di os pro fis si o na is do país.

A mor te em ati vi da de tam bém tem seus ma i o res
ín di ces en tre os po li ci a is. Di a ri a men te, para ga ran tir a 
se gu ran ça da po pu la ção, pelo me nos um po li ci al tom -
ba em com ba te.

Essas par ti cu la ri da des da pro fis são de po li ci al le-
va ram os le gis la do res, por oca sião da Emen da Cons ti tu-
ci o nal nº 20, de 18 de de zem bro de 1998, a pre ve rem
apo sen ta do ria es pe ci al para es ses pro fis si o na is.

Era o na tu ral en ten di men to de que eles não po -
di am fi car ao lado de pro fis sões igual men te im por tan-
tes para o de sem pe nho da ati vi da de do Esta do, mas

cujo exer cí cio não exi ge o mes mo grau de pe ri cu lo si-
da de da ati vi da de po li ci al.

Mas a ex ten são des se di re i to aos po li ci a is de pen-
dia de re gu la men ta ção do dis po si ti vo por meio de Lei
Com ple men tar, e isso la men ta vel men te não ocor reu.

Por tan to, no mo men to em que o Con gres so Na -
ci o nal vol ta a le gis lar so bre a Pre vi dên cia So ci al dos
ser vi do res pú bli cos, de ve mos re pa rar a fal ta que,
como le gis la do res, co me te mos.

Isso pode ser fe i to me di an te a re gu la men ta ção
do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que in clui os po li ci a is en -
tre os abran gi dos na co ber tu ra da apo sen ta do ria es -
pe ci al.

Pre ci sa mos dis pen sar aos po li ci a is bra si le i ros,
ci vis e mi li ta res, o mes mo tra ta men to que foi dis pen-
sa do aos mem bros das For ças Arma das. Eles de vem
ter a ga ran tia de apo sen ta do ria por tem po de ser vi ço
e com a in te gra li da de do seu sa lá rio.

Tal como os mem bros das For ças Arma das, a
ati vi da de po li ci al pre ci sa tam bém de um re gi me es pe-
ci al de Pre vi dên cia So ci al, para que haja si me tria de
tra ta men to en tre aque les que de di cam seu tra ba lho à
se gu ran ça, seja ela in ter na ou ex ter na.

Enten de mos, por tan to, que o mo de lo ide al de
Pre vi dên cia So ci al para o País deve con tem plar es-
sas par ti cu la ri da des que fa zem do exer cí cio da pro fis-
são do po li ci al uma ati vi da de de im por tân cia ím par
para a so ci e da de bra si le i ra.

Te nho aqui, Sr. Pre si den te, dois do cu men tos
que con fir mam tudo o que aca ba mos de fa lar, os qua -
is so li ci to que se jam par tes in te gran tes do meu pro -
nun ci a men to.

Um de les é um ma ni fes to da Asso ci a ção dos
Ofi ci a is Mi li ta res Esta du a is do Bra sil; da Fe de ra ção
Na ci o nal dos Sub te nen tes e Sar gen tos das Po lí ci as e
Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res do Bra sil; e da Asso ci-
a ção Na ci o nal das Enti da des Re pre sen ta ti vas de Ca -
bos e Sol da dos da PM do Bra sil.

O do cu men to re la ta o ris co da ati vi da de e jus ti fi-
ca a ne ces si da de de tra ta men to igual com os mi li ta-
res das For ças Arma das.

O ou tro ma ni fes to, re ce bi ain da hoje pela ma nhã
em meu ga bi ne te, é do sin di ca to dos Escri vães,
Inspe to res e Inves ti ga do res da Po lí cia Ci vil do Rio
Gran de do Sul, dá a me di da exa ta da con di ção de
vida do po li ci al e da ne ces si da de de uma apo sen ta-
do ria es pe ci al para a ca te go ria.

Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR PAULO PAIM 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 (Pa pa léo Paes) – 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
Às 15:30 ho ras

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 1999

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 34, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra dis po si ti vos dos ar ti gos 165,
166 e 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral (cria con di ções or -
ça men tá ri as para ga ran tir a con clu são de obras pú bli-
cas em an da men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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
Ro ber to Re quião, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 2 –

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2000

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 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 589, de 2003, da Co mis são Di re-
to ra, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, ofe re cen do a re -
da ção do ven ci do.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 223, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia,
nos ter mos do Re cur so nº 12, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2003, que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Mi nis té rio Co mu-
ni da de Cris tã para exe cu tar 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, ten do

Pa re cer nº 596/2003-CE, Re la tor: Se na dor De -
mós te nes Tor res, fa vo rá vel.

– 4 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia,

nos ter mos do Re cur so nº 10, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 tes e de ma is do cu men-
tos de vi a gem para os ma i o res de ses sen ta e cin co
anos, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 386, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Efra im Mo ra is, com voto con trá rio do Se na dor Alme i-
da Lima e abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su-
plicy, Anto nio Car los Va la da res e Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or.

– 5 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia,

nos ter mos do Re cur so nº 8, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 336 e 337, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção: 1º pro nun ci a men to (so bre o
Pro je to), Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner, fa vo rá-
vel, nos ter mos da emen da subs ti tu ti va, com voto
con trá rio do Se na dor Ge ral do Cân di do, e abs ten ções
das Se na do ras Emí lia Fer nan des e Ma ri na Sil va; 2º
pro nun ci a men to (so bre as emen das apre sen ta das
pe ran te a Co mis são, no tur no su ple men tar), Re la tor
ad hoc: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, fa vo rá vel nos
ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), con so li da-
da nos ter mos do art. 133, § 6º, do Re gi men to Inter no.

– 6 –

REQUERIMENTO Nº 437, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
437, de 2003, do Se na dor Mag no Mal ta, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de Emen da à
Cons ti tu i ção nºs 82, de 1999; 2 e 34, de 2002, por ver -
sa rem so bre a mes ma ma té ria.
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REQUERIMENTO Nº 445, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
445, de 2003, do Se na dor De mós te nes Tor res, so li ci-
tan do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de Emen -
da à Cons ti tu i ção nºs 27 e 40, de 1999, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

– 8 –

REQUERIMENTO Nº 453, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
453, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 184, de 2003, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Edu ca ção.

– 9 –

REQUERIMENTO Nº 454, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
454, de 2003, do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 20, de 2003, com os Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 210, de 2000, e 185, de 2002, que já se en -
con tram apen sa dos, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

– 10 –

REQUERIMENTO Nº 466, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
466, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do, nos 
ter mos re gi men ta is, que, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 176, de 2002, além da Co mis são cons tan-
te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18ho ras e
33mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR JOSÉ JORGE, NA SESSÃO NÃO 
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE 08-7-2003,
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO, PUBLICA-SE NA PRESENTE
EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a pa -
la vra o pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu tam bém gos -
ta ria de apro ve i tar esta opor tu ni da de para fa lar um
pou co so bre os re sul ta dos di vul ga dos hoje pela
ONU acer ca do IDH de to dos os pa í ses do mun do
para o ano de 2001.

O IDH foi cri a do em 1990 por dois eco no mis tas
in di a nos, que ga nha ram o Prê mio No bel de Eco no mia
em 1998. Além da ren da per ca pi ta, o IDH con si de ra
a es pe ran ça de vida ao nas cer, o per cen tu al de adul -
tos al fa be ti za dos e a pro por ção de ma trí cu las nos ní -
ve is pri má rio, se cun dá rio e uni ver si tá rio, va ri an do de
0 a 1. Qu an to mais pró xi mo de 1, ma i or o de sen vol vi-
men to hu ma no.

Srªs e Srs. Se na do res, em de ter mi na do mo-
men to, a ONU con clu iu, apo i a da no tra ba lho da que-
les eco no mis tas, que não bas ta va in di car o ní vel de
de sen vol vi men to de um país ape nas por seu PIB ou
sua ren da per ca pi ta, mas que se ria ne ces sá rio tam -
bém con si de rar al guns in di ca do res so ci a is. Mu i tas ve -
zes, um país pode não ter ren da per ca pi ta ou PIB
mu i to al tos, mas pode ser so ci al men te me lhor de sen-
vol vi do do que ou tros, e isso se ria com pa ra do no IDH.

A par tir de 1975, o ín di ce pas sou a ser me di do
em to dos os pa í ses do mun do. Hoje ele é me di do
para 175 pa í ses e po de mos ve ri fi car, a cada ano,
qual a po si ção e qual o ní vel de de sen vol vi men to de
cada país. Há des de pa í ses com alto grau de de sen-
vol vi men to, como os pa í ses eu ro pe us, os Esta dos
Uni dos, o Ja pão, pas san do por pa í ses de ní vel mé -
dio de de sen vol vi men to, como a ma i o ria dos pa í ses
da Amé ri ca La ti na, in clu in do o Bra sil, até pa í ses de
ba i xo ní vel de de sen vol vi men to, nor mal men te os pa í-
ses da Áfri ca.

O que ocor reu com o Bra sil du ran te todo esse
pe río do? Em 1975, ocu pá va mos a 81ª po si ção no
IDH, mas em 2001, data da úl ti ma me di ção di vul ga da,
ha vía mos al can ça do o 65º lu gar.

Para to dos nós, que te mos vida pú bli ca, que
acom pa nha mos es sas in for ma ções, é mo ti vo de ale -
gria ve ri fi car que, ape sar de to dos os pro ble mas que
te mos, de to das as di fi cul da des e, in clu si ve, da gran -
de con cen tra ção de ren da – o Bra sil está en tre os dez
pa í ses do mun do com ma i or con cen tra ção de ren da
–, nos so País con se guiu dar um sal to e pas sar de 81º
para 65º lu gar, avan çan do de zes se is po si ções em
vin te e cin to anos.

Como ve ri fi ca mos que os ou tros pa í ses tam bém
me lho ra ram, po de mos per ce ber que foi fe i to um es-
for ço mu i to gran de nes ses vin te e cin co anos. Na úl ti-
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ma ava li a ção, de 2000 para 2001, avan ça mos qua tro
po si ções. Se olhar mos os in di ca do res uti li za dos pela
ONU para fa zer a es ta tís ti ca, va mos ob ser var que o
ma i or es for ço foi na área de edu ca ção.

Em 1975, o en si no fun da men tal no Bra sil ti nha
86% das cri an ças ma tri cu la das; hoje te mos 97%. Pra -
ti ca men te to das as cri an ças, hoje, têm aces so à es co-
la, ao en si no fun da men tal. Se con si de rar mos que a
taxa de na ta li da de no Bra sil tem de ca í do bas tan te
nos úl ti mos anos, ve ri fi ca re mos que nos sas es co las,
em pou co tem po, po de rão ofe re cer mais va gas para
que es ses alu nos pos sam não ape nas fre qüen tar a
es co la, mas tam bém ter um bom ren di men to es co lar.

Em 1975, há me nos de 30 anos, tí nha mos ape -
nas 15% dos alu nos na ida de es co lar cur san do o en -
si no mé dio, per cen tu al que deve ser con si de ra do pa -
drão para país afri ca no. Hoje, 71% dos jo vens en tre
14 e 17 anos, ida de para cur sar o en si no mé dio, es tão
fre qüen tan do a es co la nes se ní vel de en si no.

A al fabe ti za ção dos adul tos é uma ques tão
sem pre mu i to po lê mi ca em re la ção a sua pri o ri da de.
Nun ca se con se gue fa zer com que to dos os adul tos
que i ram se al fa be ti zar ou que haja ofe re ci men to de
opor tu ni da des para sua al fa be ti za ção. Nes se cri té-
rio, o Bra sil, que ti nha 82% dos seus adul tos al fa be ti-
za dos em 1975, hoje tem 87%. Não foi um es for ço
mu i to gran de, por que, na re a li da de, pelo ní vel de de -
sen vol vi men to do País, já de ve ría mos ter um ín di ce
de al fa be ti za ção ma i or – ain da há 13% de anal fa be-
tos –, mas foi tam bém um es for ço que ge rou bons re -
sul ta dos.

O nos so IDH, que era de 0.643, hoje é de 0.777.
Te mos hoje ou tro in di ca dor, o da es pe ran ça de vida
ao nas cer, que está em 67,8 anos. Como já dis se,
87% dos adul tos são al fa be ti za dos. A ren da per ca pi-
ta, por esse in di ca dor da ONU, é de US$7,360.00,
uma ren da per ca pi ta cal cu la da ve ri fi can do-se o po -
der de aqui si ção de cada mo e da. Nor mal men te, a
ren da per ca pi ta é cal cu la da ape nas em dó lar. Essa
leva em con si de ra ção o po der aqui si ti vo de cada uma
des sas mo e das. Tra ta-se de um pon to po si ti vo que te -
mos que res sal tar, ape sar de sa ber mos que a qua li-
da de do nos so en si no ain da é bas tan te pre cá ria.

Na se ma na pas sa da, a ONU di vul gou uma pes -
qui sa em que se me diu a qua li da de da edu ca ção bá -
si ca e mé dia. O Bra sil fi cou en tre os pa í ses com o pior
ní vel de qua li da de em edu ca ção no mun do. Te mos
que unir es sas duas pes qui sas para con clu ir que, na
re a li da de – já que es ta mos, a cada dia, avan çan do no
quan ti ta ti vo de alu nos no en si no mé dio, fun da men tal
e su pe ri or e até na pré-es co la –, de ve mos nos es for-

çar para uma me lho ra na qua li da de do en si no no Bra -
sil, prin ci pal men te da es co la pú bli ca.

Gos ta ria de ana li sar al gu mas ques tões em re la-
ção à edu ca ção no Bra sil hoje. Uma das ra zões des -
sas úl ti mas evo lu ções do en si no fun da men tal, no Bra -
sil, foi, sem som bra de dú vi das, a cri a ção do Fun def,
por que per mi tiu que fos se es tru tu ra do um sis te ma de
fi nan ci a men to para o en si no fun da men tal que faz
com que cada ní vel de en si no re ce ba re cur so de
acor do com a quan ti da de de alu nos. O Mu ni cí pio que
tem uma rede es co lar pre pa ra da para re ce ber mais
alu nos re ce be mais di nhe i ro; o Mu ni cí pio que tem me -
nos alu nos re ce be me nos di nhe i ro. Então, o Mu ni cí pio
re ce be pou co mais de R$400 por ano para cada alu -
no que te nha que man ter na es co la.

Da qui a dois anos, o Fun def com ple ta rá dez
anos de fun ci o na men to, com ex ce len tes re sul ta dos,
por que per mi tiu que o di nhe i ro che gas se à pon ta do
sis te ma, aos Mu ni cí pi os mais po bres, exa ta men te os
que ti nham mu i to alu no e não ti nham di nhe i ro. Hoje o
di nhe i ro che ga a es ses Mu ni cí pi os. O que se tem que
fa zer ago ra é con ti nu ar for ta le cen do o Fun def.

Des de que o Go ver no do PT as su miu, há uma
idéia de mu dar o Fun def para cri ar um novo fun do
cha ma do Fun deb, que in clu i ria o en si no fun da men tal,
o en si no mé dio e a edu ca ção in fan til. Se ria um fun do
para to dos os ní ve is do en si no bá si co, por isso que,
ao in vés de ser Fun def (en si no fun da men tal), se ria
Fun deb (en si no bá si co).

Na ver da de, à pri me i ra vis ta, pa re ce que a am -
pli a ção do Fun def para o Fun deb só tem van ta gens:
se deu cer to para o Fun def, por que não da ria cer to
para o Fun deb? Não acre di to que seja as sim tão sim -
ples. Des de a Le gis la tu ra pas sa da, exis te um pro je to
de emen da cons ti tu ci o nal tra mi tan do na Câ ma ra,
apre sen ta do em con jun to por um gru po de De pu ta-
dos do PT, trans for man do o Fun def no Fun deb. Mas
até ago ra o Mi nis té rio da Edu ca ção ain da não de fi niu
se efe ti va men te quer man ter o Fun def como está ou
se quer trans for mar o Fun def no Fun deb.

É pre ci so uma de fi ni ção, por que há uma al ter-
na ti va de trans for mar o Fun def no Fun deb, mas os re -
cur sos ne ces sá ri os se ri am mu i to ma i o res. Hoje, no
Fun def, os go ver nos es ta du a is in clu em um per cen tu-
al de 15% dos seus re cur sos da edu ca ção  no caso
das pre fe i tu ras, ape nas das trans fe rên ci as , mas,
para se trans for mar o Fu def no Fun deb, a idéia é que,
por meio des sa emen da cons ti tu ci o nal, os Esta dos e
os Mu ni cí pi os co lo quem to dos os re cur sos da área da 
edu ca ção nes se fun do, para re ti rá-los de acor do com
o nú me ro de alu nos que ti ve rem.
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Ora, os Esta dos hoje já re cla mam. Di ver sos
ex-Go ver na do res, como o Se na dor Cé sar Bor ges,
hoje no Se na do, ates tam que, no fi nal, o Go ver no Fe -
de ral não alo cou re cur sos para o Fun def – uma par ti-
ci pa ção cada vez mais de cres cen te. Esta dos que de -
ve ri am re ce ber re cur sos, como o Pi a uí – um Esta do
po bre, mas de gran de po ten ci al –, es ta vam pa gan do
aos seus Mu ni cí pi os, ten do em vis ta aque les que ti -
nham um ma i or nú me ro de alu nos.

É ne ces sá rio que o Go ver no de fi na ra pi da men te
como ele quer ex pan dir o aten di men to a es sas áre as
do en si no mé dio e da edu ca ção bá si ca. Pen so que in -
clu ir es ses dois ní ve is de en si no em um mes mo fun do
é bas tan te ar ris ca do pela se guin te ra zão: na ver da de,
o en si no mé dio é da res pon sa bi li da de do Esta do e,
com ple men tar men te, do Go ver no Fe de ral. A edu ca-
ção in fan til é da res pon sa bi li da de do Mu ni cí pio e,
com ple men tar men te, do Go ver no Fe de ral. Então, se
qui ser mos re es tru tu rar a edu ca ção in fan til, de ve mos
es tru tu rar um fun do es pe cí fi co para a edu ca ção in fan-
til, jun tan do o Mu ni cí pio e o Go ver no Fe de ral. Se qui -
ser mos es tru tu rar o en si no mé dio, po de mos fa zer um
fun do es pe cí fi co, jun tan do o Esta do e o Go ver no Fe -
de ral. Só no en si no fun da men tal é que te mos de jun -
tar os três ní ve is de go ver no: mu ni ci pal, es ta du al e fe -
de ral.

Seis me ses de go ver no são de cor ri dos. Como
essa foi uma pro mes sa an te ri or à ele i ção e como
exis te esse pro je to es pe cí fi co do PT de cri a ção do
Fun deb  que é mu i to dis cu tí vel, mas que pre ci sa ser
pro pos to , eu gos ta ria de co brar do Mi nis té rio da Edu -
ca ção e do Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, nos so com -
pa nhe i ro no Se na do Fe de ral, que seja ex pli ci ta da a
so lu ção para o fi nan ci a men to da edu ca ção bá si ca e
do en si no mé dio, por que, atu al men te, na re a li da de, o
as sun to não está de fi ni do. Não exis te se quer uma
pro pos ta. A am pli a ção do Fun def pode ser um ca mi-
nho, ape sar de, par ti cu lar men te, não con si de rá-lo o
me lhor. Isso te ria de ser pro pos to e de fi ni do. Já exis te
uma emen da cons ti tu ci o nal tra mi tan do na Câ ma ra
Fe de ral que pode ser apro ve i ta da. A cri a ção de Fun -
dos Espe cí fi cos Se to ri a is tam bém é ou tro ca mi nho
que deve ser de fi ni do.

Eu acre di to que hoje, quan do se di vul ga para o
mun do in te i ro que o Bra sil evo lu iu qua tro po si ções em 
re la ção aos de ma is pa í ses, no IDH, é um bom mo-
men to para que nós pen se mos no va men te na edu ca-
ção, por que, na ver da de, se ana li sar mos in ter na men-
te os in di ca do res, ve ri fi ca re mos que o Bra sil so men te

evo lu iu es sas qua tro po si ções por que me lho rou na
edu ca ção. É bom que se diga que foi exa ta men te a
me lho ra na edu ca ção, mas uma me lho ra quan ti ta ti va.

Exis te a con tra di ção: por que o Bra sil evo lu iu no
pon to de vis ta do IDH, como foi pu bli ca do hoje, e não
evo lu iu nos in di ca do res pu bli ca dos na se ma na pas-
sa da? Exa ta men te por que esse in di ca dor é quan ti ta-
ti vo. Ele re pre sen ta os per cen tu a is de alu nos que es -
tão na es co la, que é o ca mi nho de en tra da da me lho-
ria. Só se me lho ra esse ín di ce se hou ver in gres so de
alu nos na es co la.

Qu an to ao in di ca dor qua li ta ti vo, o País não
apre sen tou me lho ria. Mas é che ga do o mo men to de
me lho rá-lo. Para me lho rar mos o ní vel do en si no fun -
da men tal, pre ci sa mos de mais re cur sos, e os re cur-
sos fe de ra is e es ta du a is já es tão no li mi te. Então, é
ne ces sá rio que, por meio do pró prio Fun def, o Go ver-
no Fe de ral cu bra par te des se fun do, que hoje está
cum prin do cer ca de 2%. Os va lo res são al tos, por que
há 30 mi lhões de alu nos. Logo, cada real que se au -
men tar no cus to de um alu no des ses, gas tar-se-ão
R$30 mi lhões. Se se au men ta rem R$10 re a is para
cada alu no, gas tar-se-ão R$300 mi lhões e, se se au -
men ta rem R$100 re a is, R$3 bi lhões. Por tan to, são
so mas vul to sas, mas ne ces sá ri as para o pri me i ro
pas so, por que, para se me lho rar a qua li da de do en si-
no, te mos que for ta le cer o ma gis té rio, me lho rar as es -
co las. Não há me lho ra na qua li da de da edu ca ção por
mi la gre, mas pelo tra ba lho di u tur no com os pro fes so-
res, com a es co la, com as Pre fe i tu ras e com os Go-
ver nos Esta du a is.

Então, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
nes te mo men to em que se di vul ga a me lho ria da po si-
ção do Bra sil nes se ín di ce quan ti ta ti vo, gos ta ria de fa -
zer um ape lo ao Mi nis té rio e ao Go ver no para que fos -
se dado um nor te a men to de como será ad mi nis tra do
o Fun def com vis tas ao cres ci men to tam bém da qua li-
da de do en si no no Bra sil.

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

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Nº 109, 
DE 24 DE JULHO DE 2003

Retificação

À pá gi na nº 19770, ime di a ta men te após a
Emen da nº 8, ofe re ci da ao Pro je to de Lei nº 23, de
2003-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da União,
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to es pe-
ci al no va lor de R$87.137.910,00, para os fins que es -
pe ci fi ca, in clua-se, por omis são, a se guin te Emen da
nº 9, de au to ria do Se na dor Sér gio Gu er ra:
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Ata da 91ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 6 de agos to 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. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos e Ro meu Tuma

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 – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana
Jú lia Ca re pa – 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 – Du ci o mar Cos ta –
Edi son Lo bão – Edu ar do Aze re do – 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 – Ga ri bal di Alves Fi lho – 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 – He rá cli to For tes – Ide li
Sal vat ti – João Alber to Sou za – João Ba tis ta Mot ta –
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 – José Sar ney – 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 – Mag no Mal ta – Ma gui to Vi le la –
Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – 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 – Ro se a na Sar ney – 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 dir
Ra upp – 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 78 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.

So bre a mesa Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECER Nº 1.032, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 45, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Ney Su as su na, que in tro duz § 11 ao
art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral para dis-
ci pli nar a per da do car go do ser vi dor pú-
bli co não es tá vel.

Re la tor: Se na dor João Ba tis ta Mot ta

I – Re la tó rio

Cons ta dos au tos mi nu ta de pa re cer da la vra do
en tão Se na dor Sér gio Ma cha do, a qual, por re pre sen-
tar a mi nha con vic ção so bre a ma té ria, trans cre vo e
subs cre vo.

Subs cri ta pelo emi nen te Se na dor Ney Su as su na
e ou tros vin te e seis se na do res, vem ao exa me des ta
Co mis são a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 45,
de 2001, com a emen ta trans cri ta à epí gra fe.

A re fe ri da PEC pre ten de acres cen tar pa rá gra fo
ao art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis ci pli nar a
per da do car go do ser vi dor pú bli co não es tá vel. Se-
gun do o novo dis po si ti vo pro je ta do, a per da de car go,
mes mo nos ca sos em que o ser vi dor é de cla ra do res -
pon sá vel, se fará me di an te pro ces so ad mi nis tra ti vo
em que lhe seja as se gu ra do o con tra di tó rio e a am pla
de fe sa. Esse pro ce di men to será dis pen sá vel nas hi -
pó te ses de de ci são ju di ci al, de cum pri men to de li mi te
de des pe sas com pes so al (CF, art. 169, § 3º, II) e da
ne ces si da de com pro va da do ór gão ou en ti da de, de -
mons tra da em ato cir cuns tan ci a do do res pec ti vo di ri-
gen te e ob ser va dos, es pe ci al men te, os prin cí pi os da
pu bli ci da de e da im pes so a li da de.

Na jus ti fi ca ção, os emi nen tes au to res as sim ar -
gu men tam em fa vor da pro pos ta:

A Cons ti tu i ção de 1988 trou xe um avan ço gi gan-
tes co para a mo ra li za ção e a pro fis si o na li za ção da ad mi-
nis tra ção pú bli ca, ao exi gir que a ad mis são no ser vi ço
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pú bli co para car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te seja,
sem pre, pre ce di da de con cur so pú bli co.

Essa exi gên cia, por mais re le van te que ve nha
se re ve lan do, não é su fi ci en te. É ne ces sá rio que não
ape nas se ga ran tam cri té ri os im pes so a is na no me a-
ção ou con tra ta ção de ser vi do res pú bli cos, mas,
igual men te, na sua exo ne ra ção ou dis pen sa (...).

É im por tan te des ta car que não se está, aqui, es -
ten den do o di re i to à es ta bi li da de a to dos os ser vi do-
res pú bli cos. A Cons ti tu i ção é cla ra ao de ter mi nar
qua is den tre eles têm di re i to ao ins ti tu to.(...) Des ta
for ma, o que se visa é de i xar cla ro que o ad mi nis tra-
dor pú bli co não pode agir de for ma ar bi trá ria, uma vez 
que deve ter a sua ação sem pre vol ta da à re a li za ção
do in te res se pú bli co.

II – Aná li se

De acor do com o art. 101, I e II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, cabe a esta Co mis são
exa mi nar a ma té ria sob os as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, re gi men ta li da de e mé ri to.

No que res pe i ta à cons ti tu ci o na li da de, não há
qual quer res tri ção à tra mi ta ção da ma té ria. A ini ci a ti-
va foi exer ci ta da em con for mi da de com o pre ce i tu a do
no art. 60, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e a PEC
não es bar ra em ne nhum dos li mi tes cir cuns tan ci a is e
ma te ri a is pre vis tos nos §§ 1º, 4º e 5º do mes mo ar ti-
go. A pro pos ta guar da tam bém con for mi da de com as
nor mas pre vis tas no art. 354 do Re gi men to Inter no
des ta Casa.

Qu an to ao mé ri to, aco lhe mos in te gral men te os
ar gu men tos ali nha dos na per su a si va jus ti fi ca ção da
pro pos ta. Tra ta-se de pro po si ção que re for ça e con-
cre ti za os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da im pes so a li da-
de e da pu bli ci da de, além de tra çar os pres su pos tos e 
pro ce di men tos que de vem ser ob ser va dos para a de -
cla ra ção de per da de car go por ser vi dor que, ain da
que não de ten tor de es ta bi li da de, não pode ser des ti-
tu í do de seus di re i tos por de ci são ar bi trá ria das au to-
ri da des su pe ri o res. Esse tipo de des ti tu i ção, pre va le-
cen te nas re la ções de em pre go na es fe ra pri va da em
de cor rên cia do cha ma do di re i to po tes ta ti vo dos em -
pre ga do res, não se com pa de ce com os prin cí pi os de
ges tão no ser vi ço pú bli co, no qual a pre ser va ção dos
di re i tos dos ser vi do res é tam bém uma das fa ce tas do
in te res se pú bli co, que é in fen so às ins ta bi li da des e in -
cer te zas ge ra das pelo ar bí trio.

Adi to, ape nas, no to can te à téc ni ca le gis la ti va,
que a pro po si ção se res sen te da ne ces si da de de
adap ta ção do seu tex to à de ter mi na ção da 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, 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, que de ter mi na o acrés ci mo da si gla
“NR”, sig ni fi can do “nova re da ção”, ao fi nal do ar ti go
al te ra do na Car ta Mag na.

III – Voto

Em face do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da 
Pro pos ta da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 45, de 2001,
com a Emen da nº 1 para ade qua ção à téc ni ca le gis la-
ti va, por con si de rá-la con for me à or dem ju rí di-
co-cons ti tu ci o nal e, no mé ri to, re le van te e opor tu na, e 
aco lhen do a Emen da nº 2 ofe re ci da pe los Se na do res
Tião Vi a na e De mós te nes Tor res.

EMENDA Nº 1-CCJ

Acres cen te-se ao fi nal da nova re da ção do § 11
do art. 37, cons tan te da PEC nº 45/2001, a ex pres são
“(NR)”.

EMENDA Nº 2-CCJ

Mo di fi que-se no § 11 do art. 37 a ex pres são
“não es tá vel” por “em es tá gio pro ba tó rio, nos ter mos
do art. 41”.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2003. – Edi son
Lo bão, Pre si den te – João Ba tis ta Mot ta, Re la tor –
Serys Slhes sa ren ko – Alo í sio Mer ca dan te – Tião
Vi a na- Anto nio Car los Va la da res – Mag no Mal ta –
Pa pa léo Paes – Edu ar do Su plicy  - Ana Jú lia Ca re-
pa – Sibá Ma cha do – Fer nan do Be zer ra – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – 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 – Luiz Otá vio – Pe dro Si mon – João
Alber to Sou za – Anto nio Car los Ma ga lhães – Cé -
sar Bor ges – De mós te nes Tor res - Re nil do San ta-
na – Efra im Mo ra is – José Jor ge -  Artur Vir gí lio –
Tas so Je re is sa ti – Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“Art. 41. São es tá ve is após três anos de efe ti vo
exer cí cio os ser vi do res no me a dos para car go de pro -
vi men to efe ti vo em vir tu de de con cur so pú bli co.”

(*) § 1º O ser vi dor pú bli co es tá vel só per de rá o
car go em vir tu de de sen ten ça ju di ci al tran si ta da em
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jul ga do ou me di an te pro ces so ad mi nis tra ti vo em que
lhe seja as se gu ra da am pla de fe sa.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“§ 1º O ser vi dor pú bli co es tá vel só per de rá o car go:
I _ em vir tu de de sen ten ça ju di ci al tran si ta da em 

jul ga do;
II _ me di an te pro ces so ad mi nis tra ti vo em que

lhe seja as se gu ra da am pla de fe sa;
III _ me di an te pro ce di men to de ava li a ção pe rió di ca

de de sem pe nho, na for ma de lei com ple men tar, as se gu-
ra da am pla de fe sa.”

(*) § 2º Inva li da da por sen ten ça ju di ci al a de mis-
são do ser vi dor es tá vel, será ele re in te gra do, e o
even tu al ocu pan te da vaga re con du zi do ao car go de
ori gem, sem di re i to à in de ni za ção, apro ve i ta do em
ou tro car go ou pos to em dis po ni bi li da de.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“§ 2º Inva li da da por sen ten ça ju di ci al a de mis-
são do ser vi dor es tá vel, será ele re in te gra do, e o
even tu al ocu pan te da vaga, se es tá vel, re con du zi do
ao car go de ori gem, sem di re i to a in de ni za ção, apro -
ve i ta do em ou tro car go ou pos to em dis po ni bi li da de
com re mu ne ra ção pro por ci o nal ao tem po de ser vi ço.”

(*) § 3º Extin to o car go ou de cla ra da sua des ne-
ces si da de, o ser vi dor es tá vel fi ca rá em dis po ni bi li da-
de re mu ne ra da, até seu ade qua do apro ve i ta men to
em ou tro car go.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“§ 3º Extin to o car go ou de cla ra da a sua des ne-
ces si da de, o ser vi dor es tá vel fi ca rá em dis po ni bi li da-
de, com re mu ne ra ção pro por ci o nal ao tem po de ser vi-
ço, até seu ade qua do apro ve i ta men to em ou tro car go.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“§ 4º Como con di ção para a aqui si ção da es ta bi-
li da de, é obri ga tó ria a ava li a ção es pe ci al de de sem-
pe nho por co mis são ins ti tu í da para essa fi na li da de.”
....................................................................................

Art. 59. O pro ces so le gis la ti vo com pre en de a
ela bo ra ção de:

I – emen das à Cons ti tu i ção;
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar dis po rá so -
bre a ela bo ra ção, re da ção, al te ra ção e con so li da ção
das leis.

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

....................................................................................
§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da

na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe-
sa ou de es ta do de sí tio.
....................................................................................

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I _ a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II _ o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III _ a se pa ra ção dos Po de res;
IV _ os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º  A ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen da

re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode ser ob je to
de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti va.
....................................................................................

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.

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

RELATÓRIO

Do cu men tos ane xa dos pela Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa nos ter mos do art. 250,
pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ma cha do

I  –  Re la tó rio

Subs cri ta pelo emi nen te Se na dor Ney
Suassuna e ou tros vin te e cin co Se na do res, vem ao
exa me des ta Co mis são a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 45, de 2001, com a emen ta trans cri ta
à epí gra fe.

A re fe ri da PEC pre ten de acres cen tar pa rá gra fo
ao art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis ci pli nar a
per da do car go do ser vi dor pú bli co não es tá vel. Se-
gun do o novo dis po si ti vo pro je ta do, a per da de car go,
mes mo nos ca sos em que o ser vi dor é de cla ra do res -
pon sá vel, se fará me di an te pro ces so ad mi nis tra ti vo
em que lhe seja as se gu ra do o con tra di tó rio e a am pla
de fe sa. Esse pro ce di men to será dis pen sá vel nas hi -
pó te ses de de ci são ju di ci al, de cum pri men to de li mi te
de des pe sas com pes so al (CF, art. 169, § 3º, II) e da
ne ces si da de com pro va da do ór gão ou en ti da de, de -
mons tra da em ato cir cuns tan ci a do do res pec ti vo di ri-
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gen te e ob ser va dos, es pe ci al men te os prin cí pi os da
pu bli ci da de e da im pes so a li da de.

Na jus ti fi ca ção, os emi nen tes au to res as sim ar -
gu men tam em fa vor da pro pos ta:

A Cons ti tu i ção de 1988 trou xe um avan ço gi gan-
tes co para a mo ra li za ção e a pro fis si o na li za ção da
Admi nis tra ção Pú bli ca, ao exi gir que a ad mis são no
ser vi ço pú bli co para car go efe ti vo ou em pre go per ma-
nen te seja, sem pre, pre ce di da de con cur so pú bli co.

Essa exi gên cia, por mais re le van te que ve nha
se re ve lan do, não é su fi ci en te, É ne ces sá rio que não
ape nas se ga ran tam cri té ri os im pes so a is na no me a-
ção ou con tra ta ção de ser vi do res pú bli cos, mas,
igual men te, na sua exo ne ra ção ou dis pen sa (..).

É im por tan te des ta car que não se está, aqui, es -
ten den do o di re i to à es ta bi li da de a to dos os ser vi do-
res pú bli cos. A Cons ti tu i ção é cla ra ao de ter mi nar
qua is den tre eles têm di re i to ao ins ti tu to. ( ..) Des ta
for ma, o que se visa é de i xar cla ro que o ad mi nis tra-
dor pú bli co não pode agir de for ma ar bi trá ria, uma vez
que deve ter a sua ação sem pre vol ta da à re a li za ção
do in te res se pú bli co.

II –  Análi se

De acor do com o art. 101, I e II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, cabe a esta Co mis são
exa mi nar a ma té ria sob os as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, re gi men ta li da de e mé ri to.

No que res pe i ta à cons ti tu ci o na li da de, não há
qual quer res tri ção à tra mi ta ção da ma té ria. A ini ci a ti-
va foi exer ci ta da em con for mi da de com o pre ce i tu a do
no art. 60, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e a PEC
não es bar ra em ne nhum dos li mi tes cir cuns tan ci a is e
ma te ri a is pre vis tos nos §§ 1º, 4º e 5º do mes mo ar ti-
go. A pro pos ta guar da tam bém con for mi da de com as
nor mas pre vis tas no art. 354 e se guin te do Re gi men to
Inter no des ta Casa.

Qu an to ao mé ri to, aco lhe mos in te gral men te os
ar gu men tos ali nha dos na per su a si va jus ti fi ca ção da
pro pos ta. Tra ta – se de pro po si ção que re for ça e con -
cre ti za os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da im pes so a li da-
de e da pu bli ci da de, além de tra çar os pres su pos tos e 
pro ce di men tos que de vem ser ob ser va dos para a de -
cla ra ção de per da de car go por ser vi dor que, ain da
que não de ten tor de es ta bi li da de, não pode ser des ti-
tu í do de seus di re i tos por de ci são ar bi trá ria das au to-
ri da des su pe ri o res. Esse tipo de des ti tu i ção, pre va le-
cen te nas re la ções de em pre go na es fe ra pri va da em
de cor rên cia do cha ma do di re i to po tes ta ti vo dos em -
pre ga do res, não se com pa de ce com os prin cí pi os de
ges tão no ser vi ço pú bli co, no qual a pre ser va ção dos

di re i tos dos ser vi do res é tam bém uma das fa ce tas do
in te res se pú bli co, que é in fen so às ins ta bi li da des e in -
cer te zas ge ra das pelo ar bí trio.

III  –  Voto

Em face do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da 
Pro pos ta da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 45, de 2001,
por con si de rá – la con for me à or dem ju rí di co – cons ti-
tu ci o nal e, no mé ri to, re le van te e opor tu na.

Sala da Co mis são, – Ser gio Ma cha do, Re la tor.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor João Ba tis ta Mot ta

I – Re la tó rio

Cons ta dos au tos mi nu ta de pa re cer da la vra do
en tão Se na dor Sér gio Ma cha do, a qual, por re pre sen-
tar a mi nha con vic ção so bre a ma té ria, trans cre vo e
subs cre vo.

Subs cri ta pelo emi nen te Se na dor Ney Su as su na
e ou tros vin te e seis Se na do res, vem ao exa me des ta
Co mis são a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 45,
de 2001, com a emen ta trans cri ta à epí gra fe.

A re fe ri da PEC pre ten de acres cen tar pa rá gra fo
ao art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis ci pli nar a
per da do car go do ser vi dor pú bli co não es tá vel. Se-
gun do o novo dis po si ti vo pro je ta do, a per da de car go,
mes mo nos ca sos em que o ser vi dor é de cla ra do res -
pon sá vel, se fará me di an te pro ces so ad mi nis tra ti vo
em que lhe seja as se gu ra do o con tra di tó rio e a am pla
de fe sa. Esse pro ce di men to será dis pen sá vel nas hi -
pó te ses de de ci são ju di ci al, de cum pri men to de li mi te
de des pe sas com pes so al (CF, art. 169, § 3º, II) e da
ne ces si da de com pro va da do ór gão ou en ti da de, de -
mons tra da em ato cir cuns tan ci a do do res pec ti vo di ri-
gen te e ob ser va dos, es pe ci al men te os prin cí pi os da
pu bli ci da de e da im pes so a li da de.

Na jus ti fi ca ção, os emi nen tes au to res as sim ar -
gu men tam em fa vor da pro pos ta:

A Cons ti tu i ção de 1988 trou xe um avan ço gi gan-
tes co para a mo ra li za ção e a pro fis si o na li za ção da Admi -
nis tra ção Pú bli ca, ao exi gir que a ad mis são no ser vi ço
pú bli co para car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te seja,
sem pre, pre ce di da de con cur so pú bli co.

Essa exi gên cia, por mais re le van te que ve nha
se re ve lan do, não é su fi ci en te. É ne ces sá rio que não
ape nas se ga ran tam cri té ri os im pes so a is na no me a-
ção ou con tra ta ção de ser vi do res pú bli cos, mas,
igual men te, na sua exo ne ra ção ou dis pen sa (...).

É im por tan te des ta car que não se está, aqui, es-
ten den do o di re i to à es ta bi li da de a to dos os ser vi do-
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res pú bli cos. A Cons ti tu i ção é cla ra ao de ter mi nar
qua is den tre eles têm di re i to ao ins ti tu to. (...)Des ta for-
ma, o que se visa é de i xar cla ro que o ad mi nis tra dor
pú bli co não pode agir de for ma ar bi trá ria, uma vez
que deve ter a sua ação sem pre vol ta da à re a li za ção
do in te res se pú bli co.

II – Aná li se

De acor do com o art. 101, I e II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, cabe a esta Co mis são
exa mi nar a ma té ria sob os as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, re gi men ta li da de e mé ri to.

No que res pe i ta à cons ti tu ci o na li da de, não há
qual quer res tri ção à tra mi ta ção da ma té ria. A ini ci a ti-
va foi exer ci ta da em con for mi da de com o pre ce i tu a do
no art. 60, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e a PEC
não es bar ra em ne nhum dos li mi tes cir cuns tan ci a is e
ma te ri a is pre vis tos nos §§ 1º, 4º e 5º do mes mo ar ti-
go. A pro pos ta guar da tam bém con for mi da de com as
nor mas pre vis tas no art. 354 do Re gi men to Inter no
des ta Casa.

Qu an to ao mé ri to, aco lhe mos in te gral men te
os ar gu men tos ali nha dos na per su a si va jus ti fi ca ção
da pro pos ta. Tra ta-se de pro po si ção que re for ça e
con cre ti za os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da im pes-
so a li da de e da pu bli ci da de, além de tra çar os pres -
su pos tos e pro ce di men tos que de vem ser ob ser va-
dos para a de cla ra ção de per da de car go por ser vi-
dor que, ain da que não de ten tor de es ta bi li da de,
não pode ser des ti tu í do de seus di re i tos por de ci são
ar bi trá ria das au to ri da des su pe ri o res. Esse tipo de
des ti tu i ção, pre va le cen te nas re la ções de em pre go
na es fe ra pri va da em de cor rên cia do cha ma do di re i-
to po tes ta ti vo dos em pre ga do res, não se com pa de-
ce com os prin cí pi os de ges tão no ser vi ço pú bli co,
no qual a pre ser va ção dos di re i tos dos ser vi do res é
tam bém uma das fa ce tas do in te res se pú bli co, que
é in fen so às ins ta bi li da des e in cer te zas ge ra das
pelo ar bí trio.

Adi to, ape nas, no to can te à téc ni ca le gis la ti va,
que a pro po si ção se res sen te da ne ces si da de de
adap ta ção do seu tex to à de ter mi na ção da 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, 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, que de ter mi na o acrés ci mo da si gla
“NR”, sig ni fi can do “nova re da ção”, ao fi nal do ar ti go
al te ra do na Car ta Mag na.

III – Voto

Em face do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da 
Pro pos ta da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 45, de 2001,
com a emen da aba i xo para ade qua ção à téc ni ca le -
gis la ti va, por con si de rá-la con for me à or dem ju rí di co-
 cons ti tu ci o nal e, no mé ri to, re le van te e opor tu na.

EMENDA Nº

Acres cen te-se ao fi nal da nova re da ção do § 11
do art. 37, cons tan te da PEC 45/2001, a ex pres são
“(NR)”.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2003. – João
Ba tis ta Mot ta, Re la tor.

PARECER Nº 1.033, 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 112,
de 2003 (nº 2.107/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a COMEV– Rá dio Co mu ni tá ria Cul-
tu ra 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 Ca bi xi,
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 de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 112, de 2003 (nº
2.107, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que au to ri za a COMEV – Rá dio Co mu ni tá ria
Cul tu ra 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 Ca bi xi, 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 502, de 24 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.
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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. 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 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

perfe 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 112, 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 112, 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 COMEV – Rá dio Co -
mu ni tá ria Cul tu ra 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 Ca bi xi, 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, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê – se ao art. 1º do PDS nº 112, 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 502, de 24 de agos to de
2001, que au to ri za a COMEV – Rá dio Co-
mu ni tá ria Cul tu ra 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 Ca bi xi, Esta do de Ron dô nia.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias – Pre si den te – Fá ti ma Cle i de - Re la-
to ra – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí pe-
des Ca mar go – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ger son Ca ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên-
cio da Fon se ca – Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i-
ro – João Ri be i ro – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 112, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a COMEV
– Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra 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 Ca bi xi, Esta do de Ron dô nia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 502, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
COMEV – Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra 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 Ca -
bi xi, 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.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Fá ti ma Cle i de, Re la tora.

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 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
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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.

....................................................................................
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)

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 642, DE 2003

Re quer in for ma ções so bre a ad mi-
nis tra ção dos fun dos de pen são que es-
pe ci fi ca.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Jose Sar ney, Com fun da men to no
dis pos to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
ten do em vis ta o que dis põe o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce-
lên cia sub me ta, à de li be ra ção da Mesa Di re to ra, pe -
di do de in for ma ção, ao Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, a res pe i to das se guin tes ques tões
re la ti vas às Enti da des Fe cha das de Pre vi dên cia
Com ple men tar ane xo re la ci o na das:

1 – Quem fo ram e quem são os ges to res/ad mi-
nis tra do res des tas en ti da des?

2 – Qu a is des tes ges to res/ad mi nis tra do res são
pes so as fí si cas re pre sen tan tes ou pes so as ju rí di cas
sub si diá ri as de em pre sas de se gu ro e pre vi dên cia es -
tran ge i ras?

3 – Como foi fe i ta a de le ga ção dos ges to res/ad-
mi nis tra do res su pra ci ta dos? Se pos sí vel ane xar os
do cu men tos/atas ho mo lo ga tó ri os des tas de le ga ções.

Jus ti fi ca ção

Nes te mo men to em que se dis cu te a re for ma
pre vi den ciá ria, que tem como um dos seus ei xos, a
cons ti tu i ção de en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
com ple men tar, para a su ple men ta ção das apo sen ta-
do ri as aci ma do teto es ti pu la do, con si de ro im por tan te
o co nhe ci men to da com po si ção das or ga ni za ções
ges to ras e ad mi nis tra do ras des tas en ti da des co nhe-
ci das como fun dos de pen são.

Hoje os fun dos de pen são, se gun do da dos da
Se cre ta ria de Pre vi dên cia com ple men tar, con gre gam
mais de 2,3 mi lhões de se gu ra dos e mo vi men tam
mais de 200 bi lhões de re a is – um quin to do nos so
PLB. Além dis so, e tal vez em face das re cen tes e po -
lê mi cas de ci sões dos ges to res de al guns dos prin ci-
pa is fin dos de pen são – caso da par ti ci pa ção da
PREVI do Ban co do Bra sil na pri va ti za ção das te les –, 
tem se bus ca do ori en tar para uma pro fis si o na li za ção
dos ad mi nis tra do res des tas en ti da des. Por es tes mo -
ti vos fun da men to o ob je to des te re que ri men to.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
dor Pe dro Si mon.
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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
pas so a ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 307, DE 2003

Acres cen ta § 4º ao art. 114 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que
ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro,
para de ter mi nar que a iden ti fi ca ção do
ve í cu lo cons ta rá de mi cro pro ces sa dor
(chip) nele ins ta la do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 114 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 pa rá gra fo:

Art. 114. ................................................
..............................................................
§ 4º As in for ma ções a que se re fe re o

ca put, den tre ou tras, se rão gra va das em
mi cro pro ces sa dor (chip) ins ta la do no ve í cu-
lo, con for me dis pu ser o Con tran.(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A ele va da in ci dên cia de fur tos e rou bos de ve í-
cu los, prin ci pal men te nas gran des ci da des, tem ge ra-
do um am bi en te no ci vo de ten são e in se gu ran ça na
po pu la ção.

Vá ri as me di das têm sido ado ta das pe las au to ri-
da des com pe ten tes para co i bir es ses cri mes, mas ne -
nhu ma de las se com pa ra ao avan ço no com ba te à cri -
mi na li da de que se pre ten de al can çar com este pro je-
to de lei.
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Tra ta-se da im plan ta ção de mi cro pro ces sa do res
(chips) nos ve í cu los, que per mi ti rão aos pos tos de
fis ca li za ção iden ti fi car o au to mó vel e seu pro pri e tá rio,
sa ber se o bem foi fur ta do e até mes mo se o pro pri e-
tá rio está em dia com o li cen ci a men to do ve í cu lo.

Os pos tos de con tro le po de rão ser ins ta la dos
nas es tra das, pe dá gi os e em ou tros pon tos con si de-
ra dos es tra té gi cos, prin ci pal men te nas ro tas mais uti -
li za das pe las qua dri lhas de rou bos de ve í cu los.

Além dis so, pre ten de-se, com este pro je to de
lei, di mi nu ir o pre ço dos se gu ros de au to mó ve is, pois
di mi nu i rá a in ci dên cia de fur tos, haja vis ta que os
mar gi na is não te rão a mes ma li ber da de para agir
como atu al men te.

Ade ma is, a fro ta de ve í cu los sem li cen ci a men to
hoje é es ti ma da en tre vin te e trin ta por cen to do to tal
de ve í cu los exis ten tes no País. Esse fato co lo ca em
ris co os de ma is mo to ris tas, que cum prem com suas
obri ga ções. É de ver do Esta do re ti rar das ro do vi as os
au to mó ve is sem as mí ni mas con di ções de tra fe gar e
aque les em si tu a ção ir re gu lar.

As an te nas iden ti fi ca do ras, ins ta la das nas ro do-
vi as fe de ra is e es ta du a is, se rão ca pa zes, ain da, de
iden ti fi car mo to ris tas in fra to res.

No tí ci as pu bli ca das na im pren sa in for mam
que o Mi nis té rio das Ci da des e o Mi nis té rio da Jus -
ti ça es tu dam a im plan ta ção do chip iden ti fi ca dor
do ve í cu lo.

Não obs tan te, o Se na do Fe de ral, ilus tre de -
fen sor dos re cla mos da so ci e da de e pal co das de -
ci sões mais re le van tes do País, deve dar sua con -
tri bu i ção para com ba ter as qua dri lhas de fur to de
au to mó ve is, in clu si ve co bran do pro vi dên ci as das
au to ri da des ci ta das, ra zão pela qual apre sen to
este pro je to de lei, da ma i or im por tân cia para os
des ti nos do Bra sil.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – João
Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

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.

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. 114. O ve í cu lo será iden ti fi ca do obri ga to ri a-
men te por ca rac te res gra va dos no chas si ou no mo -
no blo co, re pro du zi dos em ou tras par tes, con for me
dis pu ser o Con tran.

§ 1º A gra va ção será re a li za da pelo fa bri can te
ou mon ta dor, de modo a iden ti fi car o ve í cu lo, seu fa -
bri can te e as suas ca rac te rís ti cas, além do ano de fa -
bri ca ção, que não po de rá ser al te ra do. § 2º As re gra-
va ções, quan do ne ces sá ri as, de pen de rão de pré via
au to ri za ção da au to ri da de exe cu ti va de trân si to e so -
men te se rão pro ces sa das por es ta be le ci men tos por
ela cre den ci a dos, me di an te a com pro va ção de pro pri-
e da de do ve í cu lo, man ti da a mes ma iden ti fi ca ção an -
te ri or, in clu si ve o ano de fa bri ca ção.

§ 3º Ne nhum pro pri e tá rio po de rá, sem pré via
per mis são da au to ri da de exe cu ti va de trân si to, fa zer,
ou or de nar que faça, mo di fi ca ções da iden ti fi ca ção de 
seu ve í cu lo.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são
ter mi na ti va.

So bre a mesa, pro je tos de de cre to le gis la ti vo re -
ce bi dos da Câ ma ra dos De pu ta dos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 425, DE 2003 

(Nº 2.595/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da TV Rá dio Clu be de Te re si na 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 Te re si-
na, Esta do do Pi a uí.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 1º de abril de 2002, que re no va, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são da TV Rá -
dio Clu be de Te re si na S.A., 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 onda mé dia, na ci da de de Te re si na,
Esta do do Pi a uí.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PARECER CONJUR/MC Nº 141, DE 2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53760.000159/93

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do
do Pi a uí

(Atu al men te sob ju ris di ção da
DMC/CE)

Inte res sa da : TV Rá dio Clu be de Te re-
si na S.A.

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 iní cio em 1º no vem bro
de 1993.

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 05/94 – DMC/PI, que con clu iu fa vo ra vel men te ao
re que ri do.

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 TV Rá dio Clu be de 
Te re si na S.A., 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 Te re si na,
Esta do do Pi a uí, con for me De cre to nº 46.003, de 15
de maio de 1959, re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de no vem bro de 1983, pelo De cre to nº 92.917, de
10 de ju lho de 1986, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União em 11 se guin te, 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. O as sun to foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do do Pi a uí, 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 05/94, fls. 35, dos au tos, ten do em vis ta
que a en ti da de, du ran te o úl ti mo pe río do da sua ou -
tor ga, man te ve sua emis so ra ins ta la da de acor do
com as ca rac te rís ti cas téc ni cas, o que lhe fo ram au to-
ri za das, bem como cum priu as fi na li da des edu ca ti vas
e cul tu ra is a que se des ti nam to dos os ser vi ços de ra -
di o di fu são, con for me man da men to cons ti tu ci o nal e
de acor do com a le gis la ção es pe cí fi ca a que se sub -
me te na qua li da de de con ces si o ná ria de ser vi ço de
ra di o di fu são.

3. Cum pre res sal tar que a en ti da de tem seu
qua dro so ci e tá rio apro va do pela Por ta ria nº 92, de 25
de ju lho de 1995 (có pia às fls. 85). Escla re ce mos que
o ca pi tal so ci al é com pos to de 42.925.000 ações or di-
ná ri as e 42.925.000 ações pre fe ren ci a is, dis tri bu í das
en tre 949 aci o nis tas, sen do que os aci o nis tas aba i xo
re la ci o na dos são de ten to res, in di vi du al men te, de ma -
i or vo lu me de ações:

ACIONISTAS AÇÕES

ORDINÁRIAS

AÇÕES

PREFERENCIAIS

Fran cis co Ara ú jo
For tes 2.092.417 278.659

João Fran ça Fi lho
1.891.528 —

Ma ria do Ampa ro
Fer re i ra Alen car 19.102.231 28.482

Re gi na Lú cia Ga-
yo so Fer re i ra de
Alen car

1.947.987 64.236

Se gis mun do Fer re-
i ra de Alen car 4.449.858 10.175.950

4. Em pros se gui men to, ob ser va mos que ou tor-
ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos
do 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 pra zo le gal e
com a do cu men ta ção há bil.

5. 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 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.

6. Isto pos to, man te nho o en ten di men to do ci ta do
Pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre sen tes
au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do 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 para o 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.

7. 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.

Bra sí lia, 10 de ja ne i ro de 2002. – Zil da Be a triz
Sil va de Cam pos Abreu, Asses so ra.

De acor do. Enca mi nhe-se à Sra. Con sul to ra Ju -
rí di ca.

Em 14 de ja ne i ro de 2002. – 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 14 de ja ne i ro de 2002. – 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.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 426, DE 2003

(nº 2.642/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
a Ra dio FM D. A. LTDA. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, na ci da de de Ca i ma puã,
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 304, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM D. A. Ltda. para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Ca ni a puã, 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.

MENSAGEM Nº 633, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49,in ci so XIII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me te 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 292, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM D.A. Ltda., na ci da de de Ba ta guas su – MS;

2  –  Por ta ria nº 304, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM D.A. Ltda., na ci da de de Ca ni a puã – MS;

3  –  Por ta ria nº 364, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM D.A. Ltda., na ci da de de Ca a ra pó – MS;

4  –  Por ta ria nº 909, de 5 de ju nho de 2002 – Rá -
dio FM Igua tú Ltda., na ci da de de So bral – CE;

5  –  Por ta ria nº 910, de 5 de ju nho de 2002 –
Pre sen ça Sis te ma de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Mon te Car me lo – MG;

6  –  Por ta ria nº 911, de 5 de ju nho de 2002 – S.M.
Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Man te na – MG;

7  –  Por ta ria nº 912, de 5 de ju nho de 2002 – Rá dio
e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Fama – MG;

8  –  Por ta ria nº 913, de 5 de ju nho de 2002 – Rá -
dio Gu a ra bi ra FM Ltda., na ci da de de São Ben to – PB;

9  –  Por ta ria nº 914, de 5 de ju nho de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de Pe dra Azul – MG; e

10  –  Por ta ria nº 915, de 5 de ju nho de 2002 –
Mata da Cor da Co mu ni ca ções Ltda.. na ci da de de Pa -
tos de Mi nas – MG.

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2002.

MC 693 EM

Bra sí lia. 9 de maio de 2002.

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 074/2000 –
SSR/MC. com vis tas à im plan ta ção de urna es ta ção
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da. na
ci da de de Ca ma puã. Esta do de Mato Gros so do Sul.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a da
pela Por ta ria nº 63. de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te ra da
pela Por ta ria nº 795, de 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 FM D.A. 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. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 304, DE19 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, 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 53670.00 1296/2000,
Con cor rên cia Nº 074/2000 – SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio FM D.A.
Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ca ma puã,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.
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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 to mar – 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 427, DE 2003

(Nº 2.646/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Bom Su ces so Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de Bu ri ti
Ale gre, 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 1.213, de 5 de ju lho de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Bom Su ces so 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 Bu ri ti Ale gre, 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.

MEN SA GEM Nº 667, 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 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 908, de 5 de ju nho de 2002 – Rá dio
FM Igua tú Ltda., na ci da de de Li mo e i ro do Nor te – CE;

2 – Por ta ria nº 1.207, de 5 de ju lho de 2002 –
Ben ti vi Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de São Vi cen te
Fer rer – MA;

3 – Por ta ria nº 1.208, de 5 de ju lho de 2002 – RA 
Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Cân di do
Men des – MA;

4- Por ta ria nº 1.209, de 5 de ju lho de 2002 –
SINCO – Sis te ma Na ci o nal de Co mu ni ca ção Ltda.,
na ci da de de Co e lho Neto – MA;

5 – Por ta ria nº 1.210, de 5 de ju lho de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ri we na Ltda., na ci da de de
Ita pe cu ru Mi rim – MA;

6 – Por ta ria nº 1.211, de 5 de ju lho de 2002 –
Sis te ma Cen tro Oes te de Ra di o di fu são Ltda., na ci da-
de de Ara gar ças – GO;

7 – Por ta ria nº 1.212, de 5 de ju lho de 2002 –
Por tu gal Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Bri tâ-
nia – GO;

8 – Por ta ria nº 1.213, de 5 de ju lho de 2002 – Rá dio
Bom Su ces so Ltda., na ci da de de Bu ri ti Ale gre – GO;

9 – Por ta ria nº 1.217, de 5 de ju lho de 2002 – WEB 
Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ia ci a ra – GO; e

10 – Por ta ria nº 1.218, de 5 de ju lho de 2002 –
RA Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de San -
ta Rita – MA.

Bra sí lia, 30 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 986 EM

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2002

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 059/2000-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 Bu ri ti Ale-
gre, 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 Rá dio Bom Su ces so 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 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, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 1.213, DE 5 DE JULHO DE 2002

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 53670.001050/2000, Con -
cor rên cia nº 059/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Bom Su ces-
so 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 Bu ri ti
Ale gre, Esta do de Go iás.
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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. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 428, DE 2003 

(Nº 2.647/2002, na Câ ma ra dos de pu ta dos).

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à RA Sis te ma De Ra di o di fu sãoo 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 San ta Rita, Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 1.218, de 5 de ju lho de 2002, que ou tor ga per -
mis são à RA Sis te ma de Ra di o di fu são 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 San ta Rita, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 667, 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 ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
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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 908, de 5 de ju nho de 2002 – Rá -
dio FM Igua tú Ltda., na ci da de de Li mo e i ro do Nor -
te-CE;

2 – Por ta ria nº 1.207, de 5 de ju lho de 2002 –
Ben ti vi Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de São Vi cen te
Fer rer-MA;

3 – Por ta ria nº 1.208, de 5 de ju lho de 2002 – RA 
Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Cân di do
Men des-MA;

4 – Por ta ria nº 1.209, de 5 de ju lho de 2002 –
SINCO – Sis te ma Na ci o nal de Co mu ni ca ção Ltda.,
na ci da de de Co e lho Neto-MA;

5 – Por ta ria nº 1.210, de 5 de ju lho de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ri we na Ltda., na ci da de de
Ita pe cu ru Mi rim-MA;

6 – Por ta ria nº 1.211, de 5 de ju lho de 2002 –
Sis te ma Cen tro Oes te de Ra di o di fu são Ltda., na ci da-
de de Ara gar ças-GO;

7 – Por ta ria nº 1.212, de 5 de ju lho de 2002 –
Por tu gal Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Bri tâ-
nia – GO;

8 – Por ta ria nº 1.213, de 5 de ju lho de 2002 –
Rá dio Bom Su ces so Ltda., na ci da de de Bu ri ti Ale-
gre-GO,

9- Por ta ria nº 1.217, de 5 de ju lho de 2002 –
WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ia ci a ra-GO; e

l0 – Por ta ria nº 1.218, de 5 de ju lho de 2002 —
RA Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de San -
ta Rita-MA.

Bra sí lia, 30 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 976 EM

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2002

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 063/2000-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 San ta Rita,
Esta do do Ma ra nhão.

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 RA Sis te ma
de Ra di o di fu são Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do
va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi -
tal, to man do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá efe i-
tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, para 
onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 1.218, DE 5 DE JULHO DE 2002

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 53720.000282/2000, Con -
cor rên cia nº 063/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à RA Sis te ma de Ra -
di o di fu são 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
San ta Rita, Esta do do Ma ra nhão.

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 to mar-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. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 429, DE 2003

(Nº 2.671/2002, na Ca ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são de Rá dio Clu be De Dou ra dos LTDA.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onde mé dia na ci da de de Dou ra-
dos, 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 o De cre-

to s/nº de 4 de no vem bro de 1996, que re no va, a par tir de 
1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio Clu be de
Dou ra dos 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
onde mé dia, na ci da de de Dou ra dos, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PARECER SEJUR/MS Nº 41/94

Enti da de: Rá dio Clu be de Dou ra dos
Ltda.

Pro ces so Nº 53700.000114/94
Assunto: Re no va ção de Ou tor ga
Ementa: Con ces são para exe cu tar

ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, cujo pra zo
tem seu ter mo fi nal em 30 de abril de 1994.

Pe di do apre sen ta do in 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.

Rá dio Clu be de Dou ra dos 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 Dou ra dos, Esta do de Mato
Gros so do Sul, re quer re no va ção do pra zo de vi gên-
cia de sua con ces são, cujo ter mo fi nal ocor reu em
30 de abril de 1994.

I – Os Fa tos

1. Me di an te De cre to nº 89.592, de 27-4-84,
DOU de 30-4-84, foi re no va da a con ces são à Rá dio

Clu be de Dou ra dos Ltda. para ex plo rar, por 10 (dez)
anos o Ser vi ço de Ra di o di fu são So no ra em Onda Mé -
dia, na ci da de de Dou ra dos, Esta do de Mato Gros so
do Sul. 

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar a
par tir de 1º de maio de 1984 de acor do com o que
cons ta no De cre to nº 89.592/84.

3. Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe río-
do de vi gên cia da ou tor ga, cons ta nos con tro les des ta
De le ga cia, con for me fls 78, os se guin tes Pro ces sos
de Apu ra ção de Infra ção:

II – Do Mé ri to

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço
de Ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o
Ser vi ço de Te le co mu ni ca ções, que po de rão ser re no-
va dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art 33, § 3º),
pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art
223, § 5º).
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5. De acor do com o art 4º da Lei nº 5.785, de 23
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de sua ou tor ga de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com-
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri or ao ter mi no do res pec ti vo pra zo.

6. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo fi nal no dia 30 de abril de 1994, pois a ou -
tor ga foi re no va da por 10 (dez) anos, a par tir de 1º de
maio de 1984, de acor do com o De cre to nº 89.592/84,
pu bli ca da no DOU de 30-4-84.

7. O pe di do de re no va ção da ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 1º-3-94
(fls.  79), in tem pes ti va men te, uma vez que, de acor -
do com o dis pos to na Lei da re no va ção, o pe di do de -
ve ria ser apre sen ta do en tre 1º de no vem bro de 1993
e 1º de fe ve re i ro de 1994, en tre tan to, vale res sal tar
que esta DRMC/MS, ao en ca mi nhar ori en ta ção
quan to ao pra zo para apre sen ta ção do pe di do de re -
no va ção, in for mou o pe di do com pre en di do en tre os
dias 1º-12-93 a 1º-3-94, atra vés do Ofí cio nº
1.283/DMC/MS/SEPRIV/93 (fls. 15). 

8. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pelo Po der con ce den te, com a se -
guin te com po si ção:

COTISTAS COTAS VALOR EM CR$

Jor ge Anto nio Sa lo mão 101 101,00

Car los Mag no Co e lho

Der zi

75 75,00

Flá vio Au gus to Co e lho

Der zi

74 74,00

250             250,00

Car go Nome

Di re tor-Ge ral Jor ge Anto nio Sa lo mão

9. Infor ma mos que ane xa mos às fls 71/76 par te
da do cu men ta ção re fe ren te ao Pro ces so Ca u te lar nº
2.258 (94.12043-5), mo vi do pelo Mi nis té rio Pú bli co

Fe de ral em des fa vor do co tis ta Flá vio Au gus to Co e lho
Der zi.

10. A emis so ra se en con tra ope ran do
re gu lar men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que 
lhe fo ram atri bu í das, con for me Infor ma ção nº
23/93–SEFIS (fls. 54) e Infor ma ção SEFIS nº 34/94
de fls. 70.

11. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 77.

12. De acor do com a De cla ra ção fir ma da pelo
re pre sen tan te le gal (fls. 61), ve ri fi cou-se que a en ti da-
de, seus só ci os e di ri gen tes não ul tra pas sam os li mi-
tes fi xos pelo ar ti go 12 e seus pa rá gra fos, do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967.

13. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 1º
de maio de 1994.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos ao De -
par ta men to de Ou tor gas, que o en vi a rá à con sul to ria
ju rí di ca, para pros se gui men to.

É o Pa re cer “sub cen su ra”.

Cam po Gran de, 30 de no vem bro de 1994. – Ma-
ri za Oshi ro, Advo ga da – DRMC/MS.

De acor do. Enca mi nhem-se os Au tos, con for me
pro pos to.

Cam po Gran de, 30 de no vem bro de 1994. –
Vera Lú cia B. Mar ques Si e bur ger, De le ga da –
DRMC/MS.

De or dem, à Con jur para pros se gui men to.
Bra sí lia, 7 de de zem bro de 1994. – Esme ral da

E. G. Te i xe i ra Cas tro. – Co or de na do ra-Ge ral
DPOUT/SFO.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 430, DE 2003

(Nº  2.693/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za 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 For ta-
le za, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº de 11 de ou tu bro de 2000, que re no va, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são da
Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za 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 For -
ta le za, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.679, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 11 de ou tu bro de 2000, que “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 Di fu so ra Bra si le i ra Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Uber lân dia-MG
(onda mé dia);

2 – Rá dio Li be ral Ltda., a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na ci da de de Be lém-PA (onda mé dia);

3 – Ce a rá Rá dio Clu be S/A, a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za-CE (onda
mé dia);

4 – Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za 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);

5 – Rá dio Ver des Ma res 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);

6 – Fun da ção Re den to ris ta de Co mu ni ca ções
So ci a is, ori gi na ri a men te Rá dio Anto ni nen se Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Anto ni-
na-PR (onda mé dia);

7 – Rá dio Di fu so ra Cru ze i ro do Oes te Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cru ze i ro
do Oes te-PR (onda mé dia);

8 – Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Pato Bran co-PR
(onda mé dia);

9 – Emis so ra Con ti nen tal de Cam pos Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Cam -
pos dos Goy ta ca zes  – RJ (onda mé dia);

10 – Rá dio So ci e da de de Fri bur go Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Nova Fri -
bur go-RJ (onda mé dia);

11 – Rá dio Di fu so ra Boas No vas Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Pe tró po-
lis-RJ (onda mé dia);

12 – Fun da ção Cris tã Espí ri ta Cul tu ral Pa u lo de
Tar so, 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);

13 – Rá dio Re ló gio Fe de ral 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);

14 – Rá dio Prin ce sa do Vale Ltda., a par tir de 29
de agos to de 1998, na ci da de de Açu-RN (onda mé -
dia);

15 – Rá dio Cul tu ra do Oes te Ltda., a par tir de 10 
de maio de 1993, na ci da de de Pau dos Fer ros-RN
(onda mé dia);

16 – Rá dio Cul tu ra de Gra va taí Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Gra va taí-RS
(onda mé dia);

17 – Rá dio Gu a í ba S/A., a par tir de 1º de maio
de 1993, na ci da de de Por to Ale gre-RS (onda mé dia);

18 – Rá dio Blau Nu nes Ltda., a par tir de 28 de
ou tu bro de 1993, na ci da de de San ta Bár ba ra do
Sul-RS (onda mé dia);

19 – Rá dio Jóia de Ada man ti na Ltda., a par tir de
24 de ou tu bro de 1993, na ci da de de Ada man ti na-SP
(onda mé dia);

20 – Rá dio Di fu so ra de Fran ca Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Fran ca-SP (onda
mé dia);

21 – Rá dio Gu a ru já Pa u lis ta S/A, a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru já-SP (onda mé -
dia);

22 – Rá dio Di fu so ra Ca ci que LTDA., ori gi na ri a-
men te Rá dio Ca ci que de São Ca e ta no do Sul Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de San tos-SP
(onda mé dia);

23 - So ci e da de Rá dio Clu be de São José dos
Cam pos Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci -
da de de São José dos Cam pos-SP (onda mé dia);
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24 – Rá dio Cul tu ra de Ser gi pe S/A, a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Ara ca ju-SE
(onda mé dia);

25 – Rá dio Anhan gue ra S/A, a par tir de 1º de
maio de 1993, na ci da de de Go iâ nia-GO (onda tro pi-
cal); e

26 – Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, ori gi na ri a-
men te Rá dio e Te le vi são Su do es te do Pa ra ná Ltda., a
par tir de 21 de fe ve re i ro de 1994, na ci da de de Pato
Bran co-PR (sons e ima gens).

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº429/MC

Bra sí lia,25 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

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 re no-
va ção de con ces sões, ou tor ga das às 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 Di fu so ra Bra si le 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 Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000486/93);

•Rá dio Li be ral 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
Be lém, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000259/93);

•Ce a rá Rá dio Clu be 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
29650.000723/93);

•Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 29650.000767/93);

•Rá dio Ver des Ma 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
29650.000769/93);

•Fun da ção Re den to ris ta de Co mu ni ca ções So -
ci a is, 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 Anto ni na, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000336/93);

•Rá dio Di fu so ra Cru ze i ro do Oes te 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 Cru ze i ro do Oes te, Esta do
do Pa ra ná. (Pro ces so nº 53740. 000328/93);

•Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, 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 Pato Bran co, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 29740.000685/93);

•Emis so ra Con ti nen tal de Cam pos 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 pos dos Goy ta ca zes,
Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53770000258/93);

•Rá dio So ci e da de de Fri bur go 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 Fri bur go, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro (Pro ces so nº 53770.000223/93);

•Rá dio Di fu so ra Boas No vas 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 Pe tró po lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53770.000260/93);

•Fun da ção Cris tã Espí ri ta Cul tu ral Pa u lo de Tar-
so, 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 53770.000257/93);

•Rá dio Re ló gio Fe de ral 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 53770.000252/93);

•Rá dio Prin ce sa do Vale 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 Açu, Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro -
ces so nº 53780.000022/98);

•Rá dio Cul tu ra do Oes te 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 Pau dos Fer ros, Esta do do Rio Gran de do
Nor te (Pro ces so nº 29780.000042/93);

•Rá dio Cul tu ra de Gra va taí 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 Gra va taí, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 50790.000873/93);

•Rá dio Gu a í ba 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
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so
nº 53790.000617/93);
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•Ra dio Blau Nu nes 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 ta Bár ba ra do Sul, Esta do do Rio Gran de
do Sul (Pro ces so nº 50790.00083 5/93);

•Rá dio Jóia de Ada man ti na 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 Ada man ti na, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 50830.000767/93);

•Rá dio Di fu so ra 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
50830.001519/93);

•Rá dio Gu a ru já Pa u lis ta 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 Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.001512/93);

•Rá dio Di fu so ra Ca ci que 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 tos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000286/94);

•So ci e da de Rá dio Clu be de São José dos
Cam pos 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 São
José dos Cam pos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 50830.001551/93);

•Rá dio Cul tu ra de Ser gi pe 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 Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe (Pro ces so nº
50840.000161/93);

•Rá dio Anhan gue ra S/A, 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 Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
29670.000040/93);

•Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, 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
Pato Bran co, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000332/93).

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 11 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 – RÁDIO DIFUSORA BRASILEIRA LTDA., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Uber -
lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De-
cre to nº 45.369, de 02 de fe ve re i ro de 1959, e re no va-
da pelo De cre to nº 90.578, de 28 de no vem bro de
1984 (Pro ces so nº 50710.000486/93);

II – RÁDIO LIBERAL LTDA., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Be lém, Esta do do
Pará, ou tor ga da pelo De cre to nº 48.278, de 09 de ju -
nho de 1960, e re no va da pelo De cre to nº 88.583, de
02 de agos to de 1983 (Pro ces so nº
53720.000259/93);

III – CEARÁ RÁDIO CLUBE S/A, 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 1.289, de 23
de de zem bro de 1936, e re no va da pelo De cre to nº
90.808, de 11 de ja ne i ro de 1985 (Pro ces so nº
29650.000723/93);

IV – RÁDIO UIRAPURU DE FORTALEZA
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 37.904, de 16 de se tem bro de 1955, e re no-
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va da pelo De cre to nº 90.100, de 23 de agos to de
1984 (Pro ces so nº 29650.000767/93);

V – RÁDIO VERDES MARES 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 38.067,
de 12 de ou tu bro de 1955, re no va da pelo De cre to nº
90.771, de 28 de de zem bro de 1984, e au to ri za da a
pro ce der a mu dan ça do seu tipo so ci e tá rio me di an te
Por ta ria nº 35, de 14 de se tem bro de 1992, do De le-
ga do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções no Esta do do
Ce a rá (Pro ces so nº 29650.000769/93);

VI – FUNDAÇÃO REDENTORISTA DE
COMUNICAÇÕES SOCIAIS, a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Anto ni na, Esta do do Pa ra ná,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Anto ni nen se
Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 730, de 11 de agos to de
1949, re no va da pelo De cre to nº 89.626, de 08 de
maio de 1984, e trans fe ri da para a con ces si o ná ria de
que tra ta este in ci so me di an te De cre to nº 94.147, de
26 de mar ço de 1987 (Pro ces so nº
53740.000336/93);

VII – RÁDIO DIFUSORA CRUZEIRO DO
OESTE LTDA., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci -
da de de Cru ze i ro do Oes te, Esta do do Pa ra ná, ou tor-
ga da pela Por ta ria MVOP nº 628, de 15 de ju lho de
1955, e re no va da pelo De cre to nº 89.409, de 29 de fe -
ve re i ro de 1984 (Pro ces so nº 53740.000328/93);

VIII – FUNDAÇÃO CULTURAL CELINAUTA, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Pato
Bran co, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pelo De cre to nº
888, de 11 de abril de 1962, al te ra do pelo De cre to nº
53.989, de 1º de ju lho de 1964, e re no va da pelo De -
cre to nº 88.891, de 19 de ou tu bro de 1983 (Pro ces so
nº 29740.000685/93);

IX – EMISSORA CONTINENTAL DE CAMPOS
LTDA., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
de Cam pos dos Goy ta ca zes, Esta do do Rio de Ja ne i-
ro, ou tor ga da pelo De cre to nº 47.780, de 09 de fe ve re-
i ro de 1960, e re no va da pelo De cre to nº 90.100, de 23 
de agos to de 1984 (Pro ces so nº 53770.000258/93);

X – RÁDIO SOCIEDADE DE FRIBURGO
LTDA., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
de Nova Fri bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga-
da pelo De cre to nº 26.421, de 05 de mar ço de 1949, e
re no va da pelo De cre to nº 93.260, de 17 de se tem bro
de 1986 (Pro ces so nº 53770.000223/93);

XI — RÁDIO DIFUSORAS BOAS NOVAS
LTDA., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de

de Pe tró po lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da
pelo De cre to nº 285, de 09 de agos to de 1935, e re no-
va da pelo De cre to nº 90.418, de 08 de no vem bro de
1984 (Pro ces so nº 53770.000260/93);

XII – FUNDAÇÃO CRISTÃ ESPÍRITA
CULTURAL PAULO DE TARSO, 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 41.952,
de 02 de agos to de 1957, e re no va da pelo De cre to nº
89.345, de 31 de ja ne i ro de 1984 (Pro ces so nº
53770.000257/93);

XIII — RÁDIO RELÓGIO FEDERAL 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 27.000, de 02 de agos to de 1949, e re no-
va da pelo De cre to nº 90.255, de 02 de ou tu bro de
1984 (Pro ces so nº 53770.000252/93);

XIV – RÁDIO PRINCESA DO VALE LTDA., a
par tir de 29 de agos to de 1998, na ci da de de Açu,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 81.990, de 18 de ju lho de 1978, e re no va da
pelo De cre to nº 97.935, de 10 de ju lho de 1989 (Pro -
ces so nº 53780.000022/98);

XV – RÁDIO CULTURA DO OESTE LTDA., a
par tir de 10 de maio de 1993, na ci da de de Pau dos
Fer ros, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da
pelo De cre to nº 88.173, de 10 de mar ço de 1983 (Pro -
ces so nº 29780.000042/93);

XVI – RÁDIO CULTURA DE GRAVATAÍ LTDA., a 
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Gra -
va taí, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 43.030, de 13 de ja ne i ro de 1958, e re no-
va da pelo De cre to nº 88.574, de 02 de agos to de
1983 (Pro ces so nº 50790.000873/93);

XVII – RÁDIO GUAÍBA S/A, a par tir de 1º de
maio de 1993, na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 1.245,
de 25 de ju nho de 1962, e re no va da pelo De cre to nº
91.074, de 12 de mar ço de 1985 (Pro ces so nº
53790.000617/93);

XVIII – RÁDIO BLAU NUNES LTDA., a par tir de
28 de ou tu bro de 1993, na ci da de de San ta Bár ba ra
do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 88.756, de 26 de se tem bro de 1983 (Pro -
ces so nº 50790.000835/93);

XIX – RÁDIO JÓIA DE ADAMANTINA LTDA., a
par tir de 24 de ou tu bro de 1993, na ci da de de Ada -
man ti na, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre-
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to nº 88.669, de 1º de se tem bro de 1983 (Pro ces so nº
50830.000767/93);

XX – RÁDIO DIFUSORA DE FRANCA LTDA., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Fran ca,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº B-31, de 21 de ja ne i ro de 1961, e re no va da con for-
me De cre to nº 90.422, de 08 de no vem bro de 1984
(Pro ces so nº 50830.001519/93);

XXI – RÁDIO GUARUJÁ PAULISTA S/A, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru já, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 873,
de 02 de ou tu bro de 1946, e re no va da pelo De cre to nº 
91.088, de 12 de mar ço de 1985 (Pro ces so nº
50830.001512/93);

XXII – RÁDIO DIFUSORA CACIQUE LTDA., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de San tos,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Ca ci que de São Ca e ta no do Sul Ltda., con for-
me Por ta ria MVOP nº 138, de 30 de ja ne i ro de 1961, e
re no va da pelo De cre to nº 89.627, de 08 de maio de
1984 (Pro ces so nº 50830.000286/94);

XXIII – SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS LTDA., a par tir de 1º de maio de 
1994, na ci da de de São José dos Cam pos, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 947, de
13 de no vem bro de 1945, e re no va da pelo De cre to nº
91.088, de 12 de mar ço de 1985 (Pro ces so nº
50830.001551/93);

XXIV – RÁDIO CULTURA DE SERGIPE S/A, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ara -
ca ju, Esta do de Ser gi pe, ou tor ga da pelo De cre to Nº
46.396, de 9 de ju lho de 1959, e re no va da pelo De cre-
to nº 92.447, de 7 de mar ço de 1986 (Pro ces so nº
50840.000161/93).

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de maio 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 tro pi cal, na ci da de de Go iâ nia, Esta do
de Go iás, ou tor ga da à Rá dio Anhan gue ra S/A, pelo
De cre to nº 37.339, de 13 de maio de 1955, e re no va-
da pelo De cre to nº 91.744, de 4 de ou tu bro de 1985
(Pro ces so nº 29670.000040/93).

Art. 3º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir
de 21 de fe ve re i ro de 1994, 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 Pato
Bran co, Esta do do Pa ra ná, ori gi na ri a men te ou tor ga-
da à Rá dio e Te le vi são Su do es te do Pa ra ná Ltda.,

pelo De cre to nº 83.051, de 17 de ja ne i ro de 1979,
trans fe ri da para a Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, con -
for me De cre to de 31 de ou tu bro de 1996  (Pro ces so
nº 53740.000332/93).

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, 11 de ou tu bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FER NAN DO HEN -
RI QUE CAR DO SO – Pi men ta da Ve i ga – Ju a rez
Qu a dros do Nas ci men to.

RADIO UIRAPURU DE FORTALEZA LTDA

CNPJ/MF Nº 07.250.764/0001-84

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo pre sen te Instru men to Par ti cu lar de Alte ra-
ção de Con tra to So ci al e na me lhor for ma de di re i to,
os in fra-as si na dos:

Car los Alber to Ro dri gues Pin to, bra si le i ro, ca sa-
do, em pre sá rio, por ta dor da Cé du la de Iden ti da de RG 
nº 048431710-5 ( IFP/RJ ), ins cri to no CPF/MF sob o
nº 551.814.657-49, com en de re ço na Ci da de de Belo
Ho ri zon te, no Esta do de Mi nas Ge ra is, na Ave ni da
Ole gá rio Ma ci el, nº 1.206 – Ba ir ro Lour des;

Ran dal Fer re i ra de Bri to, bra si le i ro, ca sa do, em -
pre sá rio, por ta dor da Cé du la de Iden ti da de RG nº
01936134 (IFP/RJ ), ins cri ta no CPF/MF sob o nº
196.434.467-00, com en de re ço na Ci da de de For ta le-
za, no Esta do do Ce a rá, na Ave ni da João Pes soa, nº
6.745 – Po ran ga ba, úni cos só ci os com po nen tes da
so ci e da de por quo tas de res pon sa bi li da de li mi ta da,
de no mi na da Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za Ltda., com
sede so ci al na Ci da de de For ta le za, no Esta do do Ce -
a rá, na Rua Mar con des Pe re i ra, nº 426, ins cri ta no
CGC/MF sob o nº 07.250.764/0001-84, com seus
atos cons ti tu ti vos ar qui va dos na Jun ta Co mer ci al do
Esta do do Ce a rá sob o nº 13.641, em 13-4-1955 e úl -
ti ma al te ra ção con tra tu al ar qui va da na mes ma re par-
ti ção sob o nº 232.140.906, em 22-9-1998 re sol vem,
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como re sol vi do têm, al te rar o con tra to so ci al, me di an-
te as se guin tes cláu su las e con di ções:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Admi tir na so ci e da de o Sr. Wag ner Ne grão Gar -
cia, bra si le i ro, ca sa do, em pre sá rio, por ta dor da Cé du-
la de Iden ti da de RG nº 22.933.435-0 (SSP/SP), ins -
cri to no CPF/MF sob o nº 127.239.538-31, com en de-
re ço na Ci da de de For ta le za, no Esta do de Ce a rá, na
Ave ni da 24 de maio, nº 670 – Cen tro.

CLÁUSULA SEGUNDA

For ma li zar a re ti ra da da so ci e da de por quo tas
de res pon sa bi li da de li mi ta da, do só cio Ran dal Fer re i-
ra de Bri to, já qua li fi ca do, ti tu lar de 62.510 quo tas, no
va lor no mi nal de R$1,00 (um real) cada uma, que se
acham in te gra li za das e re pre sen tam a to ta li da de de
suas quo tas no ca pi tal so ci al da Rá dio Ui ra pu ru de
For ta le za Ltda., cede e trans fe re suas quo tas ao Sr.
Wag ner Ne grão Gar cia, já qua li fi ca do, com a ex pres-
sa anuên cia dos de ma is só ci os, con fes san do ha ver
re ce bi do in te gral men te o pre ço cor res pon den te, dan -
do a este e à so ci e da de, ple na, rasa e ir re vo gá vel qui -
ta ção, para to dos os fins e efe i tos de di re i to.

CLÁU SU LA TER CE I RA

Face às al te ra ções aci ma de mons tra das Car los
Alber to Ro dri gues Pin to e Wag ner Ne grão Gar cia as -
su mem a so ci e da de, com to dos os di re i tos e obri ga-
ções cons tan tes no con tra to so ci al, cujo teor é de seu
in te i ro co nhe ci men to, pas san do a vi go rar da se guin te
for ma, a cláu su la re fe ren te ao ca pi tal so ci al:

“O ca pi tal so ci al é de R$350.000,00 (tre zen tos e 
cin qüen ta mil re a is), to tal men te in te gra li za do em mo -
e da cor ren te do país, fra ci o na do em 350.000 quo tas
de R$1,00 (um real) cada uma e as sim dis tri bu í do en -
tre os quo tis tas:

SOCIOS QUOTAS VALOR (R$)

Car los Alber to Ro dri gues Pin to 287.490 287.490,00

Wag ner Ne grão Gar cia 62.510 62.510,00

To tal 350.000 350.000,00

PA RA GRA FO PRI ME I RO

As quo tas são in trans fe rí ve is e in ca u ci o ná ve is,
di re ta ou in di re ta men te, a es tran ge i ros e pes so as ju rí-
di cas.

PA RÁ GRA FO SE GUN DO

A res pon sa bi li da de dos só ci os é li mi ta da à im -
por tân cia to tal do ca pi tal so ci al, nos ter mos do ar ti go
2º do De cre to nº 3.708 de 10 de ja ne i ro de 1919.

CLÁUSULA QUARTA

Os só ci os de cla ram não es ta rem in cur sos em
ne nhum dos cri mes pre vis tos em lei, que os im pe çam
de exer cer ati vi da des mer can tis.

CLÁU SU LA QU IN TA

A ge rên cia e ad mi nis tra ção da so ci e da de será
exer ci da sin gu lar men te pelo só cio Wag ner Ne grão
Gar cia, de sig na do só cio ge ren te, que se in cum bi rá de 
to das as ope ra ções e re pre sen ta rá a so ci e da de ati va,
pas si va, ju di ci al e ex tra ju di ci al men te, sen do-lhe ve da-
do a ali e na ção do ati vo per ma nen te da so ci e da de, o
que de pen de rá de de li be ra ção dos só ci os.

CLÁUSULA SEXTA

São ra ti fi ca das to das as de ma is cláu su las não
al te ra das ou mo di fi ca das por este ins tru men to.

E, por es ta rem jus tos e con tra ta dos, as si nam a
pre sen te al te ra ção con tra tu al em 4 ( qua tro) vias de
igua is teor e for ma, para um só efe i to, na pre sen ça de
duas tes te mu nhas.

For ta le za – CE, 25 de ou tu bro de 2000. Ran dal
Fer re i ra de Bri to – Car los Alber to Ro dri gues Pin to
– Wag ner Ne grão Gar cia.

Tes te mu nhas:
Gil mar Fer nan des Nas ci men to , CPF/MF nº

092.920.748-30 – Lu ci a no Pi men tel San tos,
CPF/MF nº 284277798-01.

(Á Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 431, DE 2003

(Nº 2.702/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à So ci e da de de Ra di o-
di fu são Diá rio Ser ra no 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 
Cruz Alta, Esta do do Rio Gran de do
Sul.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 420, de 31 de ju lho de 2000, que re no va, a
par tir de 11 de agos to de 1996, a per mis são ou tor ga-
da à So ci e da de de Ra di o di fu são Diá rio Ser ra no 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 Cruz Alta, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 625, 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, re no va ções 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 em fre -
qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en -
ti da des:

1 – Por ta ria nº 420, de 31 de ju lho de 2000 –
So ci e da de de Ra di o di fu são Diá rio Ser ra no Ltda., a
par tir de 11 de agos to de 1996, na ci da de de Cruz
Alta-RS;

2 – Por ta ria nº 537, de 14 de se tem bro de 2000
– Rá dio Ma ra no Ltda., a par tir de 30 de se tem bro de
1993, na ci da de de Ga ra nhuns-PE;

3 – Por ta ria nº 13, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Pre fe i tu ra do Mu ni cí pio de Pi ra ci ca ba, a par tir de 18
de ju nho de 1997, na ci da de de Pi ra ci ca ba-SP;

4 – Por ta ria nº 28, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Rá dio Som Ju ven tu de Ltda., a par tir de 15 de mar ço
de 1995, na ci da de de Ara gua í na-TO;

5 – Por ta ria nº 31, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
So ci e da de Mon ten se de Ra di o di fu são Ltda., a par tir
de 28 de ju lho de 1997, na ci da de de San to Antô nio
do Mon te-MG;

6 – Por ta ria nº 121, de 14 de mar ço de 2001 –
Empre en di men tos Ra di o fô ni cos Sul mi nas Ltda., a par tir
de 6 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Ita ju bá-MG; e

7 – Por ta ria nº 127, de 14 de mar ço de 2001 –
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 maio de 1994, na ci -
da de de São Pa u lo-SP.

Bra sí lia, 22 de ju nho de 2001. – Mar co Ma ci el.

MC Nº 203 EM

Bra sí lia, 30 de mar ço de 2001

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 420, de 31 de ju lho de 2000, pela qual 
re no vei a per mis são ou tor ga da à So ci e da de de Ra di o-
di fu são Diá rio Ser ra no 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 Cruz Alta, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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, 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 nº 53790.000957/97,
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 420 DE 31 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con 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 53790.000957/97, re sol ve:

Art. 1º Re no var, 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 11 de agos to de 1996, a per mis-
são ou tor ga da à So ci e da de de Ra di o di fu são Diá -
rio Ser ra no 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 Cruz Alta, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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 432, DE 2003

(nº 2.708, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Ja u en 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 Jaú, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº de 25 de ju nho de 2001, que re no va, a par tir
de 1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio Ja u en-
se 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 Jaú, 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 703, 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 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 25 de ju nho de 2001, 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 – Fun da ção Enoch de Oli ve i ra de Co mu ni ca-
ção So ci al, ori gi na ri a men te Rá dio Edu ca do ra Rio
Doce Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de Go ver na dor Va la da res – MG. (onda mé dia);

2 – Rá dio Ibi tu ru na Ltda., a par tir de 6 de fe ve re i-
ro de 1994, na ci da de de Go ver na dor Va la da res –
MG. (onda mé dia);

3 – Rá dio Di fu so ra de Sa li nas Ltda., a par tir de 4 
de ja ne i ro de 1995, na ci da de de Sa li nas – MG. (onda
mé dia);

4 – TV e Rá dio Jor nal do Co mér cio Ltda., ori gi-
na ri a men te Empre sa Jor nal do Co mér cio S/ª, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ca ru a ru –
PE. (onda mé dia);

5 – TV e Rá dio Jor nal do Co mér cio Ltda., ori gi-
na ri a men te Empre sa Jor nal do Co mér cio S/ª, a par tir
de 1º de maio de 1993, na ci da de de Ga ra nhuns – PE. 
(onda mé dia);

6 – TV e Rá dio Jor nal do Co mér cio LTDA., ori gi-
na ri a men te Empre sa Jor nal do Co mér cio S/ª, a par tir

de 1º de maio de 1993, na ci da de de Re ci fe – PE.
(onda mé dia);

7 – Empre sa Flu mi nen se de Co mu ni ca ção
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ni -
te rói – RJ. (onda mé dia);

8 – Rá dio Te re só po lis Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Te re só po lis – RJ. (onda
mé dia);

9 – Emis so ras Re u ni das Ltda., ori gi na ri a men te
So ci e da de Ra di o di fu so ra Pas so Real Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de San ta Cruz do
Sul – RS. (onda mé dia);

10 – Rá dio Amé ri ca do Rio Gran de do Sul Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Mon te ne-
gro – RS. (onda mé dia);

11 – Rá dio Pro gres so Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Le o pol do – RS.
(onda mé dia);

12 – So ci e da de de Ra di o di fu são Ita puí Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de San to
Antô nio da Pa tru lha -RS. (onda mé dia);

13 – So ci e da de Rá dio Inte gra ção Ltda., a par tir
de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Res tin ga
Seca – RS. (onda mé dia);

14 – So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda., a par tir de 
12 de maio de 1994, na ci da de de Pal me i ra das Mis -
sões – RS. (onda mé dia);

15 – Rá dio So ci e da de Ron dô nia Ltda., a par tir
de 25 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Pi men ta Bu -
e no – RO. (onda mé dia);

16 – Fun da ção Frei Ro gé rio, ori gi na ri a men te
Rá dio Co ro a do Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994,
na ci da de de Cu ri ti ba nos – SC. (onda mé dia);

17 – Rá dio Ca çan ju rê Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ca ça dor – SC. (onda mé dia);

18 – RÁDIO DIFUSORA COLMÉIA DE PORTO
UNIÃO LTDA., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da-
de de Por to União-SC. (onda mé dia);

19 – Rá dio Cul tu ra de Xa xim Ltda., a par tir de 1º de 
maio de 1994, na ci da de de Xa xim – SC. (onda mé dia);

20 – Rá dio Mu ni ci pa lis ta de Bo tu ca tu Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bo tu ca tu –
SP. (onda mé dia);

21 – Pi nhal Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 12º de
maio de 1994, na ci da de de Espí ri to San to do Pi nhal – 
SP. (onda mé dia);

22 – So ci e da de Rá dio Clu be de Gu a ra tin gue tá
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Gu a ra tin gue tá – SP. (onda mé dia);

23 – Rá dio Ja u en se Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Jaú – SP (onda mé dia);
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24 – Rá dio Cul tu ra de Pro mis são So ci e da de Li -
mi ta da, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Pro mis são – SP. (onda mé dia);

25 – Rá dio São Car los Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Car los – SP. (onda
mé dia);

26 – Rá dio Pi ra ti nin ga de São João da Boa Vis ta
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
São João da Boa Vis ta – SP. (onda mé dia);

27 – Rá dio São Car los Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1993, na ci da de de São Car los – SP. (onda
tro pi cal); e

28 – Te le vi são Ba hia Ltda., a par tir de 17 de
maio de 1999, na ci da de de Sal va dor – BA. (sons e
ima gens).

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 233 EM

Bra sí lia, 8 de maio 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 re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às 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:

• Fun da ção Enoch de Oli ve i ra 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 Go ver na dor Va la-
da res, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
50710.000120/94);

• Rá dio Ibi tu ru na 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 Go ver na dor Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 50710.000123/94);

• Rá dio Di fu so ra de sa li nas 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 li nas, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000752/94);

• TV e Rá dio Jor nal do Com 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 Ca ru a ru, Esta do de Per -
nam bu co (Pro ces so nº 29 103.000447/93);

• TV e Rá dio Jor nal do Com 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 Ga ra nhuns, Esta do de Per -
nam bu co (Pro ces so nº 29103.000446/93);

• TV e Rá dio Jor nal do Com 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 Re ci fe, Esta do de Per nam-
bu co (Pro ces so nº 29 103.000449/93);

• Empre sa Flu mi nen se 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 Ni te rói, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000165/94);

• Rá dio Te re só po lis 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 Te re só po lis. Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro -
ces so nº 53770.000298/94);

• Emis so ras Re u ni das 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 ta Cruz do Sul. Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53790.000217/94);

Fls. 2 da MC 00233 EM, de 08/05/2001
• Rá dio Amé ri ca do Rio Gran de do Sul 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 Mon te ne gro, Esta do do Rio 
Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000194/94);

• Rá dio Pro gres so 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 São Le o pol do, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53790.000215/94);

• So ci e da de de Ra di o di fu são Ita puí 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 Antô nio da Pa tru lha.
Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.000196/94);

• So ci e da de Rá dio Inte gra 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 Res tin ga Seca, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53 790.000729/97);

• So ci e da de Rá dio Pal me 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 Pal me i ra das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000240/94);

• Rá dio So ci e da de Ron dô nia 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 Pi men ta Bu e no, Esta do de Ron dô-
nia (Pro ces so nº 53800.000265/94);

• Fun da ção Frei Ro gé rio, 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 Cu ri ti ba nos, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces-
so nº 50820.000064/94);

• Rá dio Ca çan ju rê 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 ça dor, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 50820.000069/94);

• Rá dio Di fu so ra Col méia de Por to União Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
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onda mé dia, na ci da de de Por to União, Esta do de
San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 50820.000071/94);

• Rá dio Cul tu ra de Xa xim 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 Xa xim, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces-
so nº 50820.000063/94);

• Rá dio Mu ni ci pa lis ta de Bo tu ca tu 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 Bo tu ca tu, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000293/94);

• Pi nhal Rá dio Clu be 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 Espí ri to San to do Pi nhal, Esta do de São Pa u-
lo (Pro ces so nº 50830.000315/94);

• So ci e da de Rá dio Clu be de Gu a ra tin gue tá 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 tin gue tá, Esta do de São 
Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000278/94);

• Rá dio Ja u en 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 Jaú. Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000316/94);

• Rá dio Cul tu ra de Pro mis são So ci e da de Li mi ta-
da, 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 Pro mis são, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000390/94);

• Rá dio São Car los 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 São Car los, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 50830.000283/94);

• Rá dio Pi ra ti nin ga de São João da Boa Vis ta
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 São João da Boa
Vis ta, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000288/94);

• Rá dio São Car los 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 São Car los, Esta do de São Pa u lo (Pro ces-
so nº 50830.000112/93);

• Te le vi são Ba hia 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
Sal va dor, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.001880/98).

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 25 DE JUNH0 DE 2001

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 1, 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 – Fun da ção Enoch de Oli ve i ra de Co mu ni ca-
ção So ci al, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de Go ver na dor Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Edu ca do ra Rio
Doce Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 531, de 10 de ju -
nho de 1950, re vi go ra da pela Por ta ria MC nº 58, de
20 de ja ne i ro de 1969, re no va da pelo De cre to nº
90.308, de 16 de ou tu bro de 1984, e trans fe ri da pelo
De cre to de 13 de ja ne i ro de 1997, para a con ces si o-
ná ria de que tra ta este in ci so

(Pro ces so nº 507 10.000120/94);
II – Rá dio Ibi tu ru na Ltda., a par tir de 6 de fe ve re i-

ro de 1994, na ci da de de Go ver na dor Va la da res,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº
891, de 12 de abril de 1962, e re no va da pelo De cre to
nº 91.666, de 20 de se tem bro de 1985 (Pro ces so nº
50710.000123/94);

III – Rá dio Di fu so ra de Sa li nas Ltda., a par tir de
4 de ja ne i ro de 1995, na ci da de de Sa li nas, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 90.635, de 5 
de de zem bro de 1984 (Pro ces so nº 507
10.000752/94);

IV – TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda., a
par tir de lº de no vem bro de 1993, na ci da de de Ca ru a-
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ru, Esta do de Per nam bu co, ori gi na ri a men te ou tor ga-
da à Empre sa Jor nal do Com mér cio S.A, me di an te
De cre to nº 27.901, de 21 de mar ço de 1950, re no va da
e trans fe ri da para a Rá dio Jor nal do Com mér cio
Ltda., pelo De cre to nº 91.381, de lº de ju lho de 1985, e
au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a
atu al, con for me Por ta ria MC nº 144, de 29 de abril de
1998 (Pro ces so nº 9103.000447/93);

V – TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1993, na ci da de de Ga ra-
nhuns, Esta do de Per nam bu co, ori gi na ri a men te ou-
tor ga da à Empre sa Jor nal do Com mér cio S.A, me di-
an te De cre to nº 27.901, de 21 de mar ço de 1950, re -
no va da e trans fe ri da  para a Rá di os Jor nal do Co mér-
cio Ltda., pelo De cre to nº 91.382, de 1º de ju lho de
1985, e au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al
para a atu al, con for me Por ta ria MC nº 144, de 29 de
abril de 1998 (Pro ces so nº 29103.000446/93);

VI – TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Lida., a
par tir de lº de maio de 1993, na ci da de de Re ci fe,
Esta do de Per nam bu co, ori gi na ri a men te ou tor ga da à
Empre sa Jor nal do Com mér cio S. A, me di an te De cre-
to nº 37.992, de 27 de se tem bro de 1955, re no va da e
trans fe ri da para a Rá di os Jor nal do Co mér cio Ltda.,
pelo De cre to nº 91.384, de 1º de ju lho de 1985, e au -
to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu -
al, con for me Por ta ria MC nº 144, de 29 de abril de
1998 (Pro ces so nº 9103.000449/93);

VII – Empre sa Flu mi nen se de Co mu ni ca ção
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ni -
te rói, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta-
ria MVOP nº 579, de 4 de ou tu bro de 1956, re no va da
pelo De cre to nº 89.484, de 27 de mar ço de 1984, au -
to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu -
al, me di an te Por ta ria nº 39, de 21 de maio de 1987, do
De le ga do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções no Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000165/94);

VIII – Rá dio Te re só po lis Ltda., a par tir de 12 de
maio de 1994, na ci da de de Te re só po lis, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 869,
de 30 de se tem bro de 1946, e re no va da pelo De cre to
nº 91.012, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
53770.000298/94);

IX – Emis so ras Re u ni das Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de San ta Cruz do Sul, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à So ci e da de Ra di o di fu so ra Pas so Real Ltda., pela
Por ta ria MVOP nº 280, de 16 de abril de 1945, re no-
va da pelo De cre to nº 89.713, de 29 de maio de 1984,

e trans fe ri da pelo De cre to nº 98.388, de 13 de no vem-
bro de 1989, para a con ces si o ná ria de que tra ta este
in ci so (Pro ces so nº53790.0002l7/94);

X – Rá dio Amé ri ca do Rio Gran de do Sul Lida., a 
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Mon te ne-
gro, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 20, de 15 de ja ne i ro de 1960, e re -
no va da pelo De cre to nº 90.422, de 8 de no vem bro de
1984 (Pro ces so nº53790.000194/94);

XI – Rá dio Pro gres so Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Le o pol do, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
116, de 5 de fe ve re i ro de 1948, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro ces so
nº53790.000215/94);

XII – Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de San to
Antô nio da Pa tru lha, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 347, de 12 de abril
de 1949, re no va da pela Por ta ria MC nº 86, de 26 de
abril de 1984, 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, con for me Expo si ção de 
Mo ti vos nº 80, de 10 de agos to de 1984, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 53790.000196/94);

XIII – Sociedade Rádio Integração Ltda., a par tir
de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Res tin ga
Seca, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria nº 958, de 14 de se tem bro de 1977, re no va da
pelo De cre to nº 94.955, de 24 de se tem bro de 1987
(Pro ces so n 53790.000729/97);

XIV – Sociedade Rádio Palmeira Ltda., a par tir
de lº de maio de 1994, na ci da de de Pal me i ra das Mis -
sões, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 608, de 4 de ju lho de 1955, e re no-
va da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de
1984 (Pro ces so nº 53790.000240/94);

XV – Rádio Sociedade Rondônia Ltda., a par tir
de 25 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Pi men ta Bu -
e no, Esta do de Ron dô nia, ou tor ga da pelo De cre to nº
90.849, de 23 de ja ne i ro de 1985 (Pro ces so nº
53800.000265/94);

XVI – Fundação Frei Rogério, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Cu ri ti ba nos, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Co ro a do Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 531, de 3 de ju -
nho de 1955, re no va da pelo De cre to nº 90.576, de 28
de no vem bro de 1984, e trans fe ri da pelo De cre to nº
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91.387, de 1º de ju lho de 1985, para a con ces si o ná ria
de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº 50820.
000064/94);

XVII – Rá dio Ca çan ju rê Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ca ça dor, Esta do de San -
ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 53, de
30 de ja ne i ro de 1948, e re no va da pelo De cre to nº
90.576, de 28 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50820.000069/94);

XVIII – Rá dio Di fu so ra Col méia de Por to União
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Por to União, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 764, de 6 de se tem bro de
1955, e re no va da pelo De cre to nº 89.487, de 28 de
mar ço de 1984 (Pro ces so nº 50820.000071/94);

XIX – Rá dio Cul tu ra de Xa xim Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Xa xim, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MJNI nº
168-B, de 11 de abril de 1962, e re no va da pelo De cre-
to nº 89.592, de 27 de abril de 1984 (Pro ces so nº
50820.000063/94);

XX – Rá dio Mu ni ci pa lis ta de Bo tu ca tu Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bo tu ca tu,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MJNI
nº 167-B, de 9 de agos to de 1961, e re no va da pelo
De cre to nº 91.669, de 20 de se tem bro de 1985 (Pro -
ces so nº 50830.000293/94);

XXI – Pi nhal Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Espí ri to San to do Pi nhal,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 635, de 8 de ju lho de 1946, e re no va da pelo De cre-
to nº 90.084, de 20 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
50830.000315/94);

XXII – So ci e da de Rá dio Clu be de Gu a ra tin gue tá
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Gu a ra tin gue tá, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 438, de 20 de agos to de 1940, e re -
no va da pelo De cre to nº 89.627, de 8 de maio de 1984
(Pro ces so n º 0830.000278/94);

XXIII – Rá dio Ja u en se Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Jaú, Esta do de São Pa u-
lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 433, de 27 de
maio de 1957, e re no va da pelo De cre to nº 91.669, de
20 de se tem bro de 1985 (Pro ces so nº
50830.000316/94);

XXIV – Rá dio Cul tu ra de Pro mis são So ci e da de
Li mi ta da, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de

Pro mis são, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por-
ta ria MVOP nº 16, de 8 de ja ne i ro de 1949, re no va da
pela Por ta ria nº 230, de 30 de ou tu bro de 1984, 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, con for me De cre to nº
97.153, de 12 dc de zem bro de 1988 (Pro ces so nº
50830.000390/94);

XXV – Rá dio São Car los Ltda., a par tir de 12 de
maio de 1994, na ci da de de São Car los, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 177, de
29 de mar ço de 1940, e re no va da pelo De cre to nº
90.422, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50830.000283/94);

XXVI – Rá dio Pi ra ti nin ga de São João da Boa
Vis ta Ltda., a par tir de 12 de maio de 1994, na ci da de
de São João da Boa Vis ta, Esta do de São Pa u lo, ou -
tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 859, de 17 de ou tu bro
de 1945, e re no va da pelo De cre to nº 89.591, de 27 de 
abril de 1984 (Pro ces so nº 50830.000288/94).

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de maio 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 tro pi cal, na ci da de de São Car los, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da à Rá dio São Car los Ltda., 
pela Por ta ria nº 126, de 3 de mar ço de 1960, e re no-
va da pelo De cre to nº 92.134, de 13 de de zem bro de
1985 (Pro ces so nº 50830.000112/93).

Art. 3º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir
de 17 de maio 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, na ci da de de Sal va dor, Esta do da
Ba hia, ou tor ga da à Te le vi são Ba hia Ltda., pelo De cre-
to nº 89.624, de 7 de maio de 1984 (Pro ces so nº
53640.001880/98).

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 vá 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, 25 de ju nho de 2001; 180º da Inde pen-
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PARECER CONJUR/MC Nº 424/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº
50830.000316/94.

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do
de São Pa u lo.

Inte res sa da: Rá dio Ja u en se 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, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
01-5-94. Pe di do apre sen ta do tem pes ti va-
men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a
vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

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 Ja u en se
Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em on das mé di as, na ci da de de Jaú, Esta do de 
São Pa u lo.

I – Do Re la tó rio.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da à en ti da de
con for me Por ta ria MVOP nº 433 de 27 de maio de
1957, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 03 de
ou tu bro do mes mo ano, sen do re no va da em duas
opor tu ni da des, a pri me i ra pela Por ta ria nº 1.136 de
11 de de zem bro de 1975, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União de 17 sub se qüen te e a se gun da pelo De cre-
to nº 91.669 de 20 de se tem bro de 1985, pu bli ca da no 
DOU de 23 de se tem bro de 1985, já na con di ção de
con ces si o ná ria, por dez anos, a par tir de 1º de maio
de 1984.

3. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do de São Pa u lo, 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 418/98, fls. 102 a 104, 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 DMC/SP, con-
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

* A en ti da de ob te ve au to ri za ção para al te rar seu
con tra to so ci al, con for me Por ta ria nº 151, de 31 de maio 
de 2000, cu jos atos le ga is de cor ren tes fo ram com pro va-

dos pela Por ta ria nº 204, de 31 de ju lho de 2000, fi -
can do seu qua dro so ci e tá rio as sim cons ti tu í do:

COTISTAS COTAS VALOR-R$

Ulysses Newton Ferreira 2.172 36.924,00

Fabio Augusto Dos Santos 15 255,00

TOTAL 2.187 37.179,00

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 pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

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.

III – Da Con clu são.

7. Isto pos to, pro po nho o 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.

8. 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, 2 abril de 2001. – Mar cus Vi ní ci us

Lima Fran co, Assis ten te Ju rí di co.
De acor do. Enca mi nha-se à, Srª. Con sul to ra Ju -

rí di ca. Em 4 de abril de 2001. – Ma ria da Gló ria 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 20 de abril de 2001. – Ra i mun da No na ta Pi -
res, Con sul tor Ju rí di ca.

(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 433 de DE 2003

(Nº 2.712/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Fi ren ze Co mu ni ca ção e Pro du ção
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são sons e ima gens, na ci da de de Flo ri a-
nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº de 14 de agos to de 2001, que re no va, a par-
tir de 6 de ju nho de 1994, a con ces são da Fi ren ze Co -
mu ni ca ção e Pro du ção Ltda. para ex plo rar, por quin ze
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens, na ci da de de Flo ri a nó po lis,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 862, 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 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
14 de agos to de 2001, 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 – Fun da ção Evan gel li Nun ti an di, ori gi na ri a-
men te Rá dio Alvo ra da de Pa rin tins Ltda., a par tir de
16 de ju lho de 1995, na ci da de de Pa rin tins-AM (onda
mé dia);

2 – Rá dio Bar ra do Men des Ltda., a par tir de 30
de abril de 1996, na ci da de de Bar ra do Men des-BA
(onda mé dia);

3 – Ra di o sul Emis so ras Inte gra das Ltda., a par -
tir de 27 de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Cam po
Gran de-MS (onda mé dia);

4 – Empre sa de Ra di o di fu são Sete Ci da des de
Pi ra cu ru ca Ltda., a par tir de 17 de de zem bro de 1995, 
na ci da de de Pi ra cu ru ca – PI (onda mé dia);

5 – Ala ga mar Rá dio So ci e da de Ltda., a par tir de
1º de abril de 1996, na ci da de de Ma cau-RN (onda
mé dia);

6 – So ci e da de Rá dio Di fu so ra de Ran cha ria
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Ran cha ria – SP (onda mé dia);

7 – Rá dio Ara ran guá Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ara ran guá – SC (onda
mé dia);

8 – Rá dio Glo bo Ca ta ri nen se Ltda., ori gi na ri a-
men te So ci e da de Rá dio Di fu so ra Vale do Ita jaí Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Blu me-
nau-SC (onda mé dia);

9 – Rá dio Ne reu Ra mos Ltda., ori gi na ri a men te
Rá dio Esta du al Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994,
na ci da de de Blu me nau-SC (onda mé dia);

10 – So ci e da de Rá dio Ara gua ia de Brus que
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Brus que – SC (onda mé dia);

11 – Diá rio Da Ma nha Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Flo ri a nó po lis – SC (onda
mé dia);

12 – Rá dio Ca no i nhas Ltda., a par tir de 18 de fe -
ve re i ro de 1985, na ci da de de Flo ri a nó po lis – SC
(onda mé dia);

13 – Rá dio Di fu so ra Ita jaí Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ita jaí – SC (onda mé dia);

14 – Rá dio So ci e da de Ca ta ri nen se Ltda., a par -
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Jo a ça ba – SC
(onda mé dia);

15 – Rá dio Prin ce sa Ltda., a par tir de 20 de agos -
to de 1994, na ci da de de La ges – SC (onda mé dia);

16 – Rá dio Clu be de São João Ba tis ta Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São João
Ba tis ta – SC (onda mé dia);

17 – Rá dio Jor nal A Ver da de Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de São José – SC (onda
mé dia);

18 – JK San ta Ca ta ri na Empre sa de Co mu ni ca-
ções Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Ca no i nhas Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Tuba rão  –
SC (onda mé dia);

19 – Rá dio Prin ce sa do Oes te Ltda., a par tir de
19 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Xan xe rê – SC
(onda mé dia);

20 – Te le vi são Ci da de Mo de lo Ltda., a par tir de
30 de se tem bro de 1995, na ci da de de Dou ra dos –
MS (sons e ima gens); e

21 – Fi ren ze Co mu ni ca ção e Pro du ção Ltda.,
ori gi na ri a men te TV Bar ri ga Ver de Ltda., a par tir de 6
de ju nho de 1994, na ci da de Flo ri a nó po lis – SC (sons
e ima gens).

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MC Nº 325 EM

Bra sí lia, 25 de ju nho 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 re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às 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:

• Fun da ção Evan gel li Nun ti an di, 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 Pa rin tins, Esta do do Ama zo nas (Pro ces so
nº 53630.000063/95);

• Rá dio Bar ra Do Men des 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 do Men des, Esta do da Ba hia (Pro-
ces so nº 53640.000882/95);

• Ra di o sul Emis so ras Inte gra das 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 Gran de, Esta do de Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.001495/95);

• Empre sa de Ra di o di fu são Sete Ci da des de Pi -
ra cu ru 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 Pi ra cu ru ca, Esta -
do do Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000239/95);

• Ala ga mar Rá dio So ci e da de 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 cau, Esta do do Rio Gran de do
Nor te (Pro ces so nº 53780.000210/95);

• So ci e da de Rá dio Di fu so ra de Ran cha ria 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 Ran cha ria, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000312/94);

• Rá dio Ara ran guá 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 Ara ran guá, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces-
so nº 53820.000208/94);

• Rá dio Glo bo Ca ta ri nen 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 Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 50820.000057/94);

• Rádio Nereu Ramos 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 Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 53820.000241/94);

• Sociedade Rádio Araguaia de Brusque 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 Brus que, Esta do de San ta
Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000212/94);

• Diário da Manhã 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 Flo ri a nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 53820.000191/94);

• Rádio Canoinhas 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 Flo ri a nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 53820.000951/94);

• Rádio Difusora Itajaí 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 jaí, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 
53820.000235/94);

• Rádio Sociedade Catarinense 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 Jo a ça ba, Esta do de San ta Ca ta-
ri na (Pro ces so nº 50820.000060/94);

• Rádio Princesa 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 La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
53820.000454/94);

• Rádio Clube de São João Batista 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 São João Ba tis ta, Esta do
de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000358/94);

• Rádio Jornal a Verdade 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 São José, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 53820.000233/94);

• Jk Santa Catarina Empresa de Comunicações
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 Tu ba rão, Esta do
de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000219/94);

• Rádio Princesa do Oeste 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 Xan xe rê, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 53820.000919/94);

• Televisão Cidade Modelo Ltda., 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 Dou ra dos, Esta do de Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000336/95);

• Firenze Comunicação e Produção Ltda., 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 Flo ri a nó po lis, Esta do
de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000230/94).

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-
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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 14 DE AGOSTO DE 2001

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 – Fun da ção Evan gel li Nun ti an di, a par tir de 16
de ju lho de 1995, na ci da de de Pa rin tins, Esta do do
Ama zo nas, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Alvo -
ra da de Pa rin tins Ltda., con for me De cre to nº 55.931,
de 19 de abril de 1965, re no va da pelo De cre to nº
91.437, de 15 de ju lho de 1985, e trans fe ri da pelo De -
cre to de 15 de ju lho de 1996, para a con ces si o ná ria
de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53630.000063/95);

II – Rá dio Bar ra do Men des Ltda., a par tir de 30
de abril de 1996, na ci da de de Bar ra do Men des,
Esta do da Ba hia, ou tor ga da pelo De cre to nº 92.485,
de 21 de mar ço de 1986 (Pro ces so nº
53640.000882/95);

III – Ra di o sul Emis so ras Inte gra das Ltda., a par-
tir de 27 de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Cam po
Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pelo De cre to nº 92.335, de 27 de ja ne i ro de 1986
(Pro ces so nº 53700.001495/95);

IV – Empre sa de Ra di o di fu são Sete Ci da des De 
Pi ract jru ca Ltda., a par tir de 17 de de zem bro de 1995, 
na ci da de de Pi ra cu ru ca, Esta do do Pi a uí, ou tor ga da
pelo De cre to n2 91.865, de lº de no vem bro de 1985
(Pro ces so nº 53760.000239/95);

V – Ala ga mar Rá dio So ci e da de Ltda., a par tir de 
10 de abril de 1996, na ci da de de Ma cau, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De cre to nº
92.412, de 20 de fe ve re i ro de 1986 (Pro ces so nº
53780.000210/95);

VI – So ci e da de Rá dio Di fu so ra de Ran cha ria
Ltda., a par tir de lº de maio de 1994, na ci da de de
Ran cha ria, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por-
ta ria MVOP nº 1.064, de 9 de de zem bro de 1948, re -
no va da pela Por ta ria nº 252, de 9 de ou tu bro de 1985, 
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, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 112, 
de 15 de se tem bro de 1 994, do Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções (Pro ces so nº  50830.000312/94);

VII – Ra dio Ara ran guá Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ara ran guá, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria nº 142, de 11 
de fe ve re i ro de 1948, e re no va da pelo De cre to nº
89.591, de 27 de abril de 1984 (Pro ces so nº
53820.000208/94);

VIII – Rá dio Glo bo Ca ta ri nen se Ltda., a par tir de
lº de maio de 1994, na ci da de de Blu me nau, Esta do
de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi na ri a men te à So ci-
e da de Rá dio Di fu so ra Vale do Ita jaí Ltda., pela Por ta-
ria MVOP nº 393, de 8 de maio de 1957, trans fe ri da
para a Empre sa Rá dio Di fu so ra Ci da de Jar dim Ltda.,
pela Por ta ria MC nº 62, de 23 de abril de 1981, re no-
va da pelo De cre to nº 89.591, de 27 de abril de 1984, e 
trans fe ri da para a en ti da de de que tra ta este in ci so,
pelo De cre to de 6 de ou tu bro de 1997 (Pro ces so nº
50820.000057/94);

IX – Rá dio Ne reu Ra mos Ltda., a par tir de lº de
maio de 1994, na ci da de de Blu me nau, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Esta du al Ltda., con for me Por ta ria MVOP nº 236, de
25 de mar ço de 1958, trans fe ri da pela Por ta ria nº
1.282, de 5 de de zem bro de 1978, para a con ces si o-
ná ria de que tra ta este in ci so, e re no va da pelo De cre-
to nº 91.012, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
53820.000241/94);

X – So ci e da de Rá dio Ara gua ia de Brus que
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Brus que, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 177, de 19 de fe ve re i ro de 1948, e
re no va da pelo De cre to nº 89.591, de 27 de abril de
1984 (Pro ces so nº 53820.000212/94);

XI – Diá rio da Ma nhã Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
663, de 21 de ju lho de 1954, e re no va da pelo De cre to

22394 Quinta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL534     



nº 89.409, de 29 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so nº
53820.000191/94);

XII – Ra diq Ca no i nhas Ltda., a par tir de 18 de fe -
ve re i ro de 1985, na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do
de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº 55.094, 
de 1º de de zem bro de 1964, e re no va da pelo De cre to
nº 90.770, de 28 de de zem bro de 1984 (Pro ces so nº
53820.000951/94);

XIII – Rá dio Di fu so ra Ita jai Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ita jaí, Esta do de San ta
Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 770, de
21 de se tem bro de 1945, e re no va da pelo De cre to nº
89.426, de 8 de mar ço de 1984 (Pro ces so nº
53820.000235/94);

XIV – Rá dio So ci e da de Ca ta ri nen se Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Jo a ça ba,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 945, de 13 de no vem bro de 1945, e re no va-
da pelo De cre to nº 89.409, de 29 de fe ve re i ro de 1984
(Pro ces so nº 50820.000060/94);

XV – Rá dio Prin ce sa Ltda., a par tir de 20 de
agos to de 1994, na ci da de de La ges, Esta do de San ta
Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº 54.063, de 30 de
ju lho de 1964, e re no va da pelo De cre to nº 91.561, de
23 de agos to de 1985 (Pro ces so nº
53820.000454/94);

XVI – Rá dio Clu be de São João Ba tis ta Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São João
Ba tis ta, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela
Por ta ria MJNI nº 341-B, de 28 de no vem bro de 1961,
re no va da pelo De cre to nº 89.627, de 8 de maio de
1984 (Pro ces so nº 53820.000358/94);

XVII – Rá dio Jor nal a Ver da de Ltda., a par tir de
lº de maio de 1994, na ci da de de São José, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
887, de 28 de no vem bro de 1957, e re no va da pelo
De cre to nº 90.099, de 23 de agos to de 1984 (Pro ces-
so nº 53820.000233/94);

XVIII – JK San ta Ca ta ri na Empre sa de Co mu ni-
ca ções Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da-
de de Tu ba rão, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da
ori gi na ri a men te à Rá dio Ca no i nhas Ltda., con for me
Por ta ria MVOP nº 452-C, de 23 de ju nho de 1961,
trans fe ri da pela Por ta ria MC nº 235, de 31 de ou tu bro
de 1984, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci-
so, e re no va da pelo De cre to nº 91.571, de 23 de
agos to de 1985 (Pro ces so nº 53820.000219/94);

XIX – Rá dio Prin ce sa do Oes te Ltda., a par tir de
19 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Xan xe rê, Esta -
do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº

55.093, de 1º de de zem bro de 1964, e re no va da pelo
De cre to nº 90.768, de 28 de de zem bro de 1984 (Pro -
ces so nº 53820.000919/94).

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 (te le vi são):

I – Te le vi são Ci da de Mo de lo Ltda., a par tir de 30
de se tem bro de 1995, na ci da de de Dou ra dos, Esta do
de Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pelo De cre to n~
85.063, de 25 de agos to de 1980 (Pro ces so ri2
53700.000336/95);

II – Fi ren ze Co mu ni ca ção E Pro du ção LTda., a par -
tir de 6 de ju nho de 1994, na ci da de de Flo ri a nó po lis,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
TV Bar ri ga Ver de Ltda., pelo De cre to nº 83.310, de 4 de
abril de 1979, au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so -
ci al para a atu al, con for me Por ta ria nº 37, de 8 de ju lho de 
1994 (Pro ces so nº 53820.000230/94).

Art.3º 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. 4º 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. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001; 180ª da Inde-
pen dên cia e 113ª da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

PARECER CONJURIMC Nº 606/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53820.000230/94.

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do
de San ta Ca ta ri na.

Inte res sa da: Fi ren ze Co mu ni ca ção e
Pro du ção 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 de sons e ima gens, cujo 
pra zo teve seu ter mo fi nal em 6-6-94. Pe di do
apre sen ta do in 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 69/96 – DRMC/SC, que con -
clu iu fa vo ra vel men te ao re que ri do.
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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 por Fi ren ze Co mu ni ca-
ção e Pro du ção Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são), na ci da de
de Flo ri a nó po lis, Esta do de san ta Ca ta ri na.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da à TV Bar ri-
ga Ver de Ltda. Con for me o De cre to nº 83.310, de 4 de 
abril de 1979, pu bli ca do no DOU em 5 sub se qüen te,
sen do que, pos te ri or men te, a re fe ri da en ti da de mu-
dou a sua de no mi na ção so ci al para Fi ren ze Co mu ni-
ca ção e Pro du ção Ltda., con for me au to ri za ção dada
pela Por ta ria nº 37, de 8 de ju lho de 1994.

3. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do de San ta Ca ta ri na, 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 69/96, fls. 93 a 95, 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/SC, con -
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

A en ti da de ob te ve au to ri za ção para al te rar seu
qua dro so ci e tá rio e di re ti vo, con for me Por ta ria nº 42,
de 20 de fe ve re i ro de 1998, fi can do seu qua dro so ci e-
tá rio e di re ti vo, res pec ti va-men te, as sim cons ti tu í dos:

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 e com a do cu men ta ção há bil.

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 in tem pes ti-
va men te, em 19 de mar ço 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 04 de de zem bro de 1996, na for ma do men ci-
o na do Pa re cer DRMC/SC de nº 69/96 de fls. 93/95.

8. No que res pe i ta à in tem pes ti vi da de do pe di-
do, men ci o na da no pa re cer que ora se ra ti fi ca, te ce-
mos al gu mas con si de ra ções.

9. A le gis la ção que tra ta da re no va ção das con -
ces sões e per mis sões está con subs tan ci a da na Lei
nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983.

10. Nos ter mos da re fe ri da le gis la ção, “as en ti-
da des que pre ten de rem a re no va ção do pra zo de
con ces são ou per mis são de ve rão di ri gir re que ri men-
to ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio das Co mu ni ca-
ções no pe río do com pre en di do en tre o 62 (sex to) e o
32 (ter ce i ro) mês an te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo
pra zo” (art. 42 da Lei nº 5.785/72 e art. 32 do De cre to
nº 88.066/83).

11. O ci ta do De cre to nº 88.066/83, em seu  art.
72, as sim dis põe:

“Art. 7º A pe remp ção da con ces são ou per mis-
são será de cla ra da quan do, ter mi na do o pra zo:

I – a re no va ção não for con ve ni en te ao in te res se
na ci o nal;

II – ve ri fi car-se que a in te res sa da não cum priu
as exi gên ci as le ga is e re gu la men ta res apli cá ve is ao
ser vi ço, ou não ob ser vou suas fi na li da des edu ca ti vas
e cul tu ra is.”

12. Da le i tu ra do dis po si ti vo ci ta do re sul ta, de
pla no, que o não re que ri men to da re no va ção do pra zo
da ou tor ga re sul ta rá na ado ção das me di das per ti-
nen tes, com a ins ta u ra ção do cor res pon den te pro-
ces so de pe remp ção, até a de cla ra ção da pe remp ção
da ou tor ga, ex tin guin do-se, des ta for ma, a re la ção ju -
rí di ca es ta be le ci da en tre a União e a con ces si o ná ria
ou per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são, por ma -
ni fes to de sin te res se dos ou tor ga dos na ma nu ten ção
des sa re la ção.

13. To da via, os pe di dos de re no va ção de ou tor-
ga apre sen ta dos in tem pes ti va men te, ou seja, ul tra-
pas sa do o pra zo le gal, in clu si ve aque les apre sen ta-
dos nos au tos do pro ces so de de cla ra ção de pe remp-
ção já ins ta u ra do, de ve rão ser apre ci a dos e ter pros -
se gui men to, en ten di men to esse ado ta do por este Mi -
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nis té rio das Co mu ni ca ções des de os idos de 1973,
quan do foi pro mo vi da no país, pela pri me i ra vez, a re -
vi são de to das as con ces sões e per mis sões até en tão
ou tor ga das, nos ter mos da Lei nº 5.785/72.

14. Na que la opor tu ni da de, con clu iu-se pela ju ri-
di ci da de dos pro ce di men tos e pela le ga li da de da re -
no va ção, em pe di dos com in ci den te de in tem pes ti vi-
da de, uma vez que o pe di do, mes mo in tem pes ti vo, ar -
re da a in ci dên cia da ex tin ção da ou tor ga, por ter ha vi-
do, mes mo que tar dia, a ma ni fes ta ção de von ta de e
in te res se na con ti nu a ção da ex plo ra ção do ser vi ço de 
ra di o di fu são, en ten di men to esse man ti do até os dias
de hoje e que con si de ra mos ple na men te de fen sá vel à
luz da le gis la ção bra si le i ra e da me lhor dou tri na, que
abor da mos li ge i ra men te.

15. E, a pe remp ção, ge ne ri ca men te con ce i tu a-
da como a ex tin ção de um di re i to. Tec ni ca men te, en -
tre tan to, tem-se que a pe remp ção ocor re sem pre
den tro do pro ces so e com re la ção ao pro ces so, quan -
do se de i xa de pra ti car ato ou não se faz o que de ve ria
fa zer, den tro dos pra zos es ta be le ci dos, con for me in ci-
sos II e V do art. 267 do Có di go de Pro ces so Ci vil.

16. Apro xi ma-se do con ce i to de de ca dên cia e
de pres cri ção (am bas re gu la das pelo in ci so IV do art.
269 do CPC) quan to à pro xi mi da de dos seus efe i tos.
To da via, não pode ser com es tas con fun di da, por que
se apli ca ex clu si va men te ao pro ces so e não às re la-
ções ju rí di cas ex tra-pro ces su a is.

17. Di fe re fun da men tal men te tan to da pres cri-
ção quan to da de ca dên cia uma vez que “a pe remp-
ção tan to pode re fe rir-se à ex tin ção da ação, como so -
men te à per da do di re i to de exer cí cio de um ato, que
per ten ce ou faz par te do pro ces so, sem que este se
pa ra li se ou se ani qui le, por in te i ro.”

“E tan to as sim é que no caso de ab sol vi ção de
ins tân cia, pode esta ser res ta u ra da en quan to na de -
ca dên cia ou na pres cri ção nada mais se tem a res ta u-
rar, des de que tudo é mor to ou ex tin to, seja di re i to ou
seja ação..” (De Plá ci do e Sil va. Vo ca bu lá rio Ju rí di co,
fls. 414, 12º ed. Fo ren se).

18. No mes mo sen ti do, Luiz Ro dri gues Wam bi er
(Cur so Avan ça do de Pro ces so Ci vil – Ed. Re vis ta dos
Tri bu na is – 1998 – pág. 610)

“A pe remp ção, a que alu de o art. 267, V, é ins ti-
tu to pro ces su al cuja de fi ni ção é ex pres sa le gal men te.
Esta de fi ni ção está no art. 268, pa rá gra fo úni co, que
con tém uma im pre ci são de lin gua gem téc ni ca con sis-
ten te na ex pres são “nova ação”. Não se apli ca o pre -
ce i to se, na ver da de, de ‘no va ação’ se tra tar. A mes -
ma im per fe i ção téc ni ca não tem lu gar, to da via, no ca-
put do ar ti go, onde se faz men ção à pos si bi li da de de
que “se in ten te de novo a ação”

“Vê-se, pela úl ti ma par te do pa rá gra fo úni co do
ar ti go em tela, que o fe nô me no pro ces su al da pe-
remp ção gera, por as sim di zer, a per da a pre ten são
(per da da pos si bi li da de de se afir mar que se tem di re-

i to), e não a per da do di re i to em si, ten do em vis ta a
pos si bi li da de que re ma nes ce, ao au tor, de ale gá-lo
em sua de fe sa.”

19. E ain da, Mo acyr Ama ral San tos (Pri me i ras
Li nhas de Di re i to Pro ces su al Ci vil, 22 vol. – pág. 105 – 
Ed. Sa ra i va – 17º ed.)

“Com a de cre ta ção da ex tin ção do pro ces so por
um dos mo ti vos enu me ra dos no art. 267 do re fe ri do
Có di go, aque le se en cer ra sem jul ga men to do mé ri to.
Per ma ne ce ín te gra a pre ten são do au tor, que, en tre-
tan to, não pode ser apre ci a da e de ci di da no pro ces so,
pois que se ex tin guiu. Daí ocor rer o se guin te efe i to:

Ao au tor será per mi ti do in ten tar de novo a ação,
saI vo quan do ex tin ção do pro ces so ti ver sido de cre ta-
da com fun da men to no nº V do art. 267 (Cód. Cit., art.
268)” (gri fa mos)

20. Di an te de tais con ce i tos e ob ser va dos os
efe i tos de les de cor ren tes, o le gis la dor bus cou no Di -
re i to Pro ces su al Ci vil, e sa bi a men te in tro du ziu no tex -
to do De cre to 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que
re gu la men tou a Lei nº 5.785/72, a fi gu ra da pe remp-
ção e não a da de ca dên cia ou da pres cri ção, tra du zin-
do-se, aí, a pos si bi li da de de se res ta u rar, tan to o pro -
ces so quan to o di re i to.

21. Por ou tro lado, há que se ter pre sen te o Prin -
cí pio da Con ti nu i da de que in for ma o Di re i to Admi nis-
tra ti vo, de que “A ati vi da de da Admi nis tra ção é inin ter-
rup ta, não se ad mi tin do a pa ra li sa ção dos ser vi ços
Pú bli cos.” Assi na le-se que esse prin cí pio não dis tin-
gue o ser vi ço exe cu ta do di re ta men te pela Admi nis tra-
ção, da que le que é de le ga do ou con ce di do pelo Esta -
do ao par ti cu lar, que o exe cu ta rá em seu nome. Exa -
ta men te aí é que re si dem as con ces sões e per mis-
sões dos ser vi ços de ra di o di fu são.

22. O Prin cí pio da Con ti nu i da de dos ser vi ços
pú bli cos tem como es co po o prin cí pio ma i or – da pro -
te ção dos be ne fi ciá ri os da ati vi da de ad mi nis tra ti va –
uma vez que a ex tin ção de um ser vi ço que vem sen do
re gu lar men te pres ta do a uma de ter mi na da co mu ni-
da de re sul ta ria em pre ju í zo ma i or para a mes ma co -
mu ni da de, que se ria pri va da do ser vi ço.

23. Ain da é de se con si de rar que este Mi nis té rio,
ao dar cur so ao pe di do in tem pes ti vo de re no va ção, for-
mu lan do exi gên ci as com pa tí ve is à es pé cie, as sen tiu
na con ti nu i da de do pro ces so, re co nhe cen do-o sa ná-
vel, ad mi tin do, de modo ine quí vo co, que os es tu dos
ine ren tes se con clu ís sem no sen ti do da re no va ção.

24. 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 15 anos, a
par tir de 6 de ju nho de 1994.

III – Da Con clu são

25. 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
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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.

26. 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, 10 de maio de 2001. – Mar cus Vi ni ci us

Lima Fran co, Assis ten te Ju rí di co da União.
De acor do. Enca mi nhe-se à Srª Con sul to ra Ju rí-

di ca. Em 12 de maio de 200l. – Ma ria da Gló ria Tuxi
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, ao ga bi ne te do Sr. Mi nis tro.
Em 12 de maio de 2001, – Ra i mun da No na ta

Pi res , Con sul to ra Ju rí di ca.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 434, DE 2003 

(nº 2.559/ 2002, na Câ ma ra do De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são ou tor ga da à Rá dio Ara ri pe de Ce dro
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
Ce dro, 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 o De -

cre to s/nº , de 6 de de zem bro de 2000, que re no va, a
par tir de 14 de mar ço de 1995, a con ces são ou tor ga-
da  à Rá dio Ara ri pe de Ce dro 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 Ce -
dro, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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PRO CES SO Nº 53650.000802/94

Inte res sa da : Rá dio Ara ri pe de Ce dro
Ltda.

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Emen ta: Ser vi ço de ra di o di fu são so -

no ra. Re no va ção de ou tor ga. Inte res se ex -
pres so da con ces si o ná ria. Pe di do tem pes-
ti vo, na for ma do art. 4º, da Lei nº 5.785,
de 23-6-72.

Exi gên ci as le ga is aten di das em pro-
ces so re gu lar e sem ví ci os que pos sam in-
va li dá-lo. De fe ri men to do pe di do da con ces-
si o ná ria.

PARECER Nº MS-44/98

A Rá dio Ara ri pe de Ce dro Ltda., con ces si o ná ria
exe cu tan te do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, em
onda mé dia (OM), de Pre fi xo ZYH 660, se di a da e es -
ta be le ci da na ci da de de Ce dro, nes te Esta do, re que-
reu, tem pes ti va men te, a pri me i ra re no va ção do pra zo
de sua con ces são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 14 de
mar ço de 1995 (fls. 31 a 34).

I – Dos Fa tos

2. Me di an te o De cre to nº 90.954, de 14 de fe -
ve re i ro de 1985 (in DOU de 15-2-85), foi ou tor ga da
con ces são à emis so ra, para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra, em onda mé dia (OM), no mu -
ni cí pio de Ce dro, no Esta do do Ce a rá, pelo pe río do
de 10 (dez) anos, a con tar de 14 de mar ço de 1985
(fls. 29/30).

3. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
14 de mar ço de 1985, con for me de ter mi na do no De -
cre to su pra men ci o na do, que tra tou da ou tor ga da em -
pre sa ra di o di fu so ra e a pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al
da União do Ter mo do Con tra to ce le bra do en tre a
União e a con ces si o ná ria.

4. A en ti da de em apre ço está ple i te an do a re no-
va ção de sua ou tor ga, ins tru in do o pe di do de acor do
com a re co men da ção le gal (arts. 110 e segs., do Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, com as mo -
di fi ca ções do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983).

5. Ou vi da a Se ção de Fis ca li za ção des ta Uni da-
de Admi nis tra ti va (fls. 38 e 70), in for ma que não foi im -
pos ta à so ci e da de qua is quer pe na li da des du ran te o
seu úl ti mo pra zo de vi gên cia de ou tor ga, mas já teve,
pos te ri or men te, apli ca da 1 (uma) pena de mul ta e
que, tra mi tan do con tra si três pro ces sos de apu ra ção

de in fra ção, nes te Mi nis té rio. E, no que tan ge à si tu a-
ção téc ni ca da con ces si o ná ria, a área per ti nen te,
des ta DMC/CE, ex pres sou que os re qui si tos téc ni cos
fo ram aten di dos (fls. 62).

6. Qu an to à so li ci ta ção de al te ra ção con tra tu al
da so ci e da de epi gra fa da cons ta nos nos sos ar qui vos
pro ces so con clu í do de trans fe rên cia in di re ta da con -
ces são e, em an da men to, ne nhum ou tro tipo de mo di-
fi ca ção con tra tu al, con for me dá no tí cia o des pa cho
de fls. 43 e 68.

7. Re le va no tar, por opor tu no, que a con ces si o-
ná ria uti li za, em suas trans mis sões ra di o fô ni cas,
nome de fan ta sia au to ri za do (Rá dio Mon te vi deo de
Ce dro), me di an te se ob ser va da li cen ça de fls. 36.

8. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Expo si ção de Mo ti vos nº 19,
de 4 de fe ve re i ro de 1997 (in DOU de 12-2-97, bem
como ine xis te pro cu ra dor apro va do por este Mi nis té-
rio, cuja dis tri bu i ção pas sa a ex por:

a) Qu a dro So ci e tá rio

CO TIS TAS QU ANT. DE CO TAS VA LOR R$

José Pin to Vi e i ra 2.000 10.000,00

Mi guel Dias de Sou za 1.800 9.000,00

Cel so Vi a na de Ara ú jo 200 1.000,00

T O T A L 4.000 20.000,00

b) Qu a dro Di re ti vo

TI TU LAR CAR GO

José Pin to Vi e i ra Só cio-Ge ren te

II  – Do mé ri to

9. O Có di go Bra si le i ro das Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de 15 (quin ze) anos para o
ser vi ço de sons e ima gens, que po de rão ser re no va-
das por pe río dos igua is e su ces si vos (art. 33 § 3º), pe -
río dos es ses man ti dos pela atu al Car ta Po lí ti ca (art.
223, § 5º).
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10. Por sua vez, 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, diz, ver bis:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são.”

11. De acor do como art. 4º da Lei nº 5.785,
de 23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja-
rem a re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve-
rão di ri gir re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no
pe río do com pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º
(ter ce i ro) mês an te ri or ao tér mi no do res pec ti vo
pra zo.

12. O pra zo de vi gên cia des sa con ces são teve
seu ter mo fi nal no dia 14 de mar ço de 1995, por quan-
to co me çou a vi go rar em 14 de mar ço de 1985, me di-
an te dis pos to no De cre to nº 90.954 (fls. 29 e 30).

13. O pe di do, ora exa mi na do, foi pro to co li za do
nes ta De le ga cia, em 19 de de zem bro de 1994, no
pra zo le gal e subs cri to pelo Só cio-Ge ren te da so ci e-
da de (fls. 01), com ple men tan do a do cu men ta ção pos -
te ri or men te, per den do, des sar te, o di re i to à re no va-
ção au to má ti ca na for ma pre vis ta na le gis la ção per ti-
nen te.

14. A emis so ra en con tra-se ope ran do em ca rá-
ter pre cá rio (art. 9º do De cre to nº 88.066/83), den tro
das ca rac te rís ti cas téc ni cas mí ni mas exi gi das pe las
nor mas que re gem à es pé cie, 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 (in DOU de 13-5-91).

15. É re gu lar a si tu a ção da em pre sa de re fe-
rên cia no que diz res pe i to ao re co lhi men to da taxa
do Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
(FISTEL), con so an te in for ma o des pa cho de fls. 37 
e 68.

16. O Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di fu são, após
con sul ta, dá con ta de re gu la ri da de da em pre sa e só -
ci os cor res pon den tes, de acor do com as exi gên ci as
do art. 12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236/67 
(fls. 39 à 43).

17. Res sal ta mos, por ne ces sá rio, que o pra zo
de vi gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do, se for o
caso, a par tir de 14 de mar ço de 1995, ten do em vis ta

que ini ci ou-se o seu pra zo em 14 de mar ço de 1985,
de acor do com o De cre to de nº 90.954, de 14 de fe ve-
re i ro de 1985, pu bli ca do no DOU de 15 de fe ve re i ro
do mes mo ano.

III – Da Con clu são

18. Pos to isso, con si de ran do a tem pes ti vi da de
do pe di do e, ain da, que a en ti da de vem de mons tran-
do in te res se na con ti nu i da de da ou tor ga, pois cum-
priu as di li gên ci as que lhe fo ram for mu la das, en ten-
de mos, data ve nia, que o re que ri do pela con ces si o-
ná ria pode ser de fe ri do, pela ine xis tên cia de óbi ce le -
gal. Su ge ri mos ao De le ga do, des ta Uni da de, o en ca-
mi nha men to dos au tos ao De par ta men to de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, para os fins que se
fi ze rem ne ces sá ri os.

É o nos so pa re cer, sal vo me lhor e mais au to ri-
za do ju í zo.

For ta le za (CE), 6 de abril de 1998. – Ma ria Sô -
nia Aze ve do Ca bral, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co,
DMC/CE.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 435, DE 2003

(Nº 2.143/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Co mu ni ca ção Rad com Cris tal de 
Ma ri lân dia do Sul – PR a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ma ri 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 107, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au -
to ri za a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Rad com
Cris tal de Ma ri lân dia do Sul – PR a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma ri 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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RELATÓRIO Nº 32/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.740.001.058/98 de 14 de se tem bro de 1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de
au to ri za ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de Co mu ni ca-
ção Rad com Cris tal de Ma ri lân dia do Sul –
PR, na lo ca li da de de Ma ri lân dia do Sul  – PR.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Rad com Cris tal
de Ma ri lân dia do Sul – PR, ins cri to no CGC sob o nú -
me ro 02.703.964/0001-21, no Esta do do Pa ra ná, com 
sede na Rua Pe dro Sil vé rio, 260, Cen tro, Ci da de de
Ma ri lân dia do Sul – 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 29 de agos to de 1998, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex-
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998, e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e

co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 02/98) está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 140, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua 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 um qui -
lô me tro, com cen tro lo ca li za do na Rua Pe dro Sil vé rio,
260, cen tro, Ci da de de Ma ri lân dia do Sul, Esta do do
Pa ra ná, de co or de na das ge o grá fi cas em 23º44’41”S
de la ti tu de e 51º18’28”W de lon gi tu de, con so an te os
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 66 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 Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:
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– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas ins tru ções so bre co or de na das co in ci den-
tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de al te ra ção es ta tu tá ria
e do su bi tem 6.7 II, III, VI e su bi tem 6.11, (Pro je-

to Téc ni co), da Nor ma 2/98, (fls. 70, e 101).
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. 136, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 138 e 139.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Rad com Cris tal de 

Ma ri lân dia do Sul  – PR

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: José So a res Fi lho
Vice Pre si den te: Anto nio Car los de Car va lho

1º Se cre tá rio: Lu ci a no de Mar tins
2º Se cre tá rio: João da Sil va
1º Te sou re i ro: Akim Antô nio da Cruz
2º Te sou re i ro: Lou ri val Mi que lão

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Pe dro Sil vé rio, 260, Cen tro, Ci da de de Ma -
ri lân dia do Sul, Esta do do Pa ra ná.

– co or de na das ge o grá fi cas
23°44’44”S de la ti tu de e 51°18’32”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. 136, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 
138 e 139, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Co-
mu ni ca ção Rad com Cris tal de Ma ri lân dia do Sul  –
PR, 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 53.740.001.058/98, de 14 de Se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 16 de Ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e-
lho, Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Ana Ma ria das
Do res e Sil va, Re la tor da  con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de  ja ne i ro 2002. – 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 436, DE 2003

(Nº 2.141/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato a Fun da ção José Qu i ri-
no Fi 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 Bar ra de
São Mi guel, Esta do de 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 104, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Fun da ção José Qu i ri no Fi lho 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 Bar ra de São Mi guel,
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.

22408 Quinta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL548     



Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  7 22409    549ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



22410 Quinta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL550     



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTOGA DE SERVIÇOS
 DE RADIODIFUSÃO

RELATORIO Nº 50/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia:Pro ces so
53.103.000.118/01, de 27-3-01.

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: Fun da ção José Qu i ri no
lo ca li da de de Bar ra de Mi guel, Esta do da
Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. Fun da ção José Qu i ri no Fi lho, ins cri ta no CGC 
sob o nú me ro 04.269.565/0001-20, no Esta do da Pa -
ra í ba, com sede na Rua São Mi guel, 174, Cen tro, Ci -
da de de Bar ra de São Mi guel, PB, 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 mar ço 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 
26 de ju nho 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
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço”.

de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo
De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.”, apre sen-
tan do ao Mi nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos
pre sen tes au tos”.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-

ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to ás nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 186, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua São Mi guel, 174, Cen -
tro, Ci da de de Bar ra de São Mi guel, Esta do da Pa ra í-
ba, de co or de na das ge o grá fi cas em 070 45’ 02” S de
la ti tu de e 360 19’ 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
26-6-2001, 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 vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
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do cu men to de fo lhas 132, 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
dos do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci sos: II 
e VI, bem como o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co),
da Nor ma nº 2/98. (fls. 135).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 140, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 184 e 185.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Fun da ção José Qu i ri no Fi lho

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma ria de Fá ti ma Qu i ri no
Vice-Pre si den te: Lú cia Fer nan da Pes soa Pe dro-

sa
1ª Se cre tá ria: Ma ria das Do res Qu i ri no Cos ta
2ª Se cre tá ria: João Pin to Neto
1º Te sou re i ro: Ermi ra Pe dro sa Cas tro
2º Te sou re i ro: José Ze zi nho de Arru da
Dir. de Com.: Nel son Be zer ra da Sil va Fi lho
Vice Dir. Com.: Mu ri lo dos San tos Ara ú jo
Dir. de Ação S.: Mi guel Arcan jo Lins da Sil va
Vice Dir. Ação S.: Ma ria José Le i te
Dir. Cul tu ral: José Ri car do Pro có pio
V. Dir. Cul tu ral: Abd-Ne gro Dan tas Bra ga
Dir. de Pa tri mô nio: Ma ria da Con ce i ção Pro có-

pio

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua São Mi guel, 174, Cen tro, Ci da de de Bar ra
de São Mi guel, Esta do da Pa ra í ba

– co or de na das ge o grá fi cas
07º45’02’S de la ti tu de e 36º19’11”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. 140 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls.
184 e 185, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Fun da ção José Qu i-
ri no Fi lho, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de
Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53.103.000.118/01, de 27 de mar ço de 2001.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 2002.
Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – Éri ca Alves

Dias, Che fe de Di vi são/SSR – Re la to ra da Con clu são
Téc ni ca – Ne i de Apa re ci da da Sil va, Che fe de Di vi-
são/SSR.

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 si lia, 22 de ja ne i ro de 2002. – 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.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 437, DE 2003

(Nº 2.147/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Vila Alzi ra a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
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 39, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vila Alzi ra a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 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.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 05

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.670.000.058/99 de
19-2-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vila Alzi ra, lo -
ca li da de de Apa re ci da de Go iâ nia, Esta do de Go iás

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vila Alzi ra, ins cri ta
no CNPJ sob o nú me ro 02.909.153/0001-81, Esta do
de Go iás, com sede na Av. São João, s/nº, qua dra 16,
lote 5, Vila Alzi ra , Ci da de de Apa re ci da de Go iâ nia,
di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni-
ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
28-12-98 e, pos te ri or men te, da ta do de 15-4-99, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
17-12-99, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de onde
pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o
sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
Pe ti ção de fo lha 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 19-2-98, o Re -
gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor ma
nº 2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (ítem 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 te
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 7 a 268 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. São João, s/nº, qua dra
16, lote 5, Vila Alzi ra, Ci da de de Apa re ci da de Go iâ-
nia, Esta do de Go iás, de co or de na das ge o grá fi cas
em 16º45’ 814”S de la ti tu de e 49º15’97”W de lon gi tu-
de, re ti fi ca das em 16º45’49”S de la ti tu de e
49º15’48”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 17-12-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 231, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, fo ram
in di ca das no vas co or de na das ge o grá fi cas e o real en -
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de re ço para ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, que
após ana li sa dos, fo ram ace i tos pelo Enge nhe i ro Res -
pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ins tru ções so bre le van ta-
men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço 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
e VIII da Nor ma nº 2/98, al te ra ção es ta tu tá ria, de cla-
ra ção do en de re ço da sede da Enti da de, bem como
do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma nº 2/98
(fls. 234 a 268).

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”, fl. 259, 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 269 e 270.

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 Vila Alzi ra

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Adil son Pe re i ra Le mes Vice-Pre si-

den te: Vera Lú cia Bu e no Le mes Se cre tá rio: Da rio dos 
San tos Ben to Te sou re i ra: Sir le ne Mar tins Re zen de de 
Oli ve i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

 Rua L 11, Qd. 35, Lt. 29, Ba ir ro Pa pi lon Park, Ci -
da de de Apa re ci da de Go iâ nia, Esta do de Go iás;

– co or de na das ge o grá fi cas
160 46’ 49” S de la ti tu de e 490 16’ 15” 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. 259 e “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad-
Com”, fls. 269 e 270, 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 Vila Alzi ra, 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 53.670.000.058/99 de 19-2-1999.

Bra sí lia, 8 de ja ne i ro 2002. – Re la tor da con clu-
são Ju rí di ca,

Re la tor da con clu são Téc ni ca.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 9 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton Ma -

ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 11 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 438, DE 2003

(nº 2.148/2002,  na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE CABACEIRAS 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
Ca ba ce i ras, Esta do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 111, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a

Fun da ção de Assis tên cia So ci al de Ca ba ce i ras a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ba-
ce i ras, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Esta de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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RELATÓRIO Nº 29/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.103.000.180/01, de 16-5-01.

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: Fun da ção de Assis tên cia
So ci al de Ca ba ce i ras, lo ca li da de de Ca ba-
ce i ras, Esta do da Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. Fun da ção de Assis tên cia So ci al de Ca ba ce i-
ras, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
4.232.628/0001-73, no Esta do da Pa ra í ba, com sede
na Rua Sta nis lau Eloy, 98, cen tro, Ci da de de Ca ba ce i-
ras, PB, 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 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 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
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e

co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 164 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 Sta nis lau Eloy, 98, cen tro, Ci -
da de de Ca ba ce i ras, Esta do da Pa ra í ba, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 7º29’19”S de la ti tu de e 36º17’10”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 vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 125, 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;
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– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, in ci so II, e pos te ri or men te o su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma nº 2/98, (fls. 128,
157).

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. 161, fir ma do pelo en ge nh e 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, e 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, fls. 167 e 168.

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 tas le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Fun da ção de Assis tên cia So ci al de Ca ba ce i ras

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:  Alber to Ce zar fa ri as Dôso
Vice-Pre si den te: Ma ria das Do res Ma ce do
1º Se cre tá rio: Sid ney de Ara ú jo Tru ta
2ª Se cre tá ria: Adri a na Ne ves de Ma ce do
1º te sou re i ro: Mar cos Vi ni ci us Ai res Ca val can te
2º Te sou re i ro: Le ni val do Go mens Cor re ia
D. de Co mu ni ca ção: Már cia Cris ti na Sou sa Tru ta
D. de Ação: San dra Fa ria Doso

Vice D. de Ação: Ave li na de Sou sa Fa ri as
D. Cul tu ral: Albé ria ká tia Doso de Fa ri as
V. D. Cul tu ral:  Maria da Con ce i ção Ne ves
D. Pa tri mô nio:  José Ale xan dre Fi lho

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Sta nis lau Eloy, 98, cen tro, Ci da de de Ca ba ce i-
ras, Esta do da Pa ra í ba

– co or de na das ge o grá fi cas
07º29’19”S de la ti tu de e 36º17’10”W de lon gi tu-

de, cor res pon den te aos cál cu los efe tu a dos no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 161, que se re -
fe re à lo ca li za ção e “Ro te i ro de Aná li se de ins ta la ção
da es ta ção de Rad Com”, fls. 167 e 168

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Fun da ção de Assis -
tên cia So ci al de Ca ba ce i ras, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.130.000.180/01, de 16
de Maio de 2001.

Bra sí lia, 15 de Ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e-
lho, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Ana Ma ria das
Do res e 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, 17 de ja ne i ro de 2002. – 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 439, DE 2003 

(Nº 2.160/2002, 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 Vida Nova a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são na ci da de de Aná po-
lis, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que re fe re a Por ta-

ria nº 723, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral Vida Nova 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 Aná po lis, Esta do de
Go iás.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 394/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe ren cia: Pro ces so nº
53.670.000.483/98, de 3-9-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de
au to ri za ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral Vida 
Nova, lo ca li da de de Aná po lis, Esta do de
Go iás.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Cul tu ral Vida Nova, ins cri ta no
CGC sob o nú me ro 02.473.503/0001-00, no Esta do
de Go iás, com sede na Rua Ma no el D’Abadia, 395,
Cen tro, ci da de de Aná po lis, GO, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 2 de se tem bro de 1998,
subs cri to pelo re pre sen tan te le gal, de mons tran do in -
te res se  na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União — DOU,
de 5 de no vem bro de 2001, Se ção 3, que con tem pla o 
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-

ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98) está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 424, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ma no el D’Abadia, 395,
Cen tro, ci da de de Aná po lis, Esta do de Go iás, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 16º19’39”S de la ti tu de e
48º57’17”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU de 5-11-2001, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en-
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de da me mó ria do do cu men to de fls. 337, 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, apre sen ta ção do su bi tem 6.7, II, III, IV, V e VIII
e pos te ri or men te a apre sen ta ção do su bi tem 6.11,
(Pro je to Téc ni co), da Nor ma nº 2/98. (fls. 315, 325,
326, 376, 425).

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. 450, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fls. 461 e 462.

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 tas 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 Vida Nova

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ru bens Le lis Fer re i ra Vice-Pre si den te:
Luiz Car los Gu i ma rães Se cre tá rio: Sil va na Sal da nha
M. Gon çal ves Te sou re i ro: Fer nan do Sil va Curi

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Ma no el D’Abadia, 395, Cen tro, Ci da de de Aná -
po lis, Esta do de Go iás

– co or de na das ge o grá fi cas
16º19’39”S de la ti tu de e 48º57’17”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. 450 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”,
fls. 461 e 462, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta-
ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men to
do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral Vida
Nova, 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 53.670.000.483/98, de 3 de se tem bro de
1998.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001. – (en tra as si-
na tu ra.) , Re la tor 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, 8 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De Acor do.
Na con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser -

vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 440, DE 2003

(Nº 2.169/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
Associação de Desenvolvimento Co mu-
ni tário de Itaúna do Sul a exe cu tar ser vi-

22424 Quinta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL564     



ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ita ú na 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 722, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za

a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ita ú na do Sul a exe cu tar, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
na ci da de de Ita ú na 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 da sua pu bli ca ção.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 405/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº
53.740.001.366/98, de 23-10-1998.

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 de De sen-
vol vi men to Co mu ni tá rio de Ita ú na do Sul, lo -
ca li da de do Ita ú na do Sul, Esta do do Pa ra-
ná.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Ita ú na do Sul, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro
78.844.354/0001-00, no Esta do do Pa ra ná, com sede 
na Rua Esta dos Uni dos, Chá ca ra 18, Ci da de de Ita ú-
na do Sul, 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 2 de ou tu bro de 1998, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU,
de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

•  atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o

Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res,  com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Todaa do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 206, 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 es ta dos Uni dos, Chá -
ca ra 18, Ci da de de Ita ú na do Sul, Esta do do Pa ra ná,
de co or de na das ge o grá fi cas em 22º45’50”S de la ti tu-
de e 52º5830”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 205, de no mi na do de “Ro te i ro
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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 Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta tu-

tá ria e apre sen ta ção dos su bi tem 6, 7, I, II, IV, V, 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 2/98, (fls. 50, 130, 158, 176, 207 e 226).

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. 223, 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 235 e 236.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu sao/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

 – nome
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio

de Ita ú na do Sul

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te:  Hé lio Afon so de Sou za
Se cre tá rio: Nel son Mi no ru Su gui ya na
Te sou re i ro: Antô nio José da Sil va

- lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e 
es tú dio
 Rua Esta dos Uni dos, Chá ca ra 18, Ci da de de Ita ú na
do Sul, Esta do do Pa ra ná.

 – co or de na das ge o grá fi cas
22º43’53”S de la ti tu de e 52º53’29”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. 223, e no “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RAdCOM”, fls. 235 e 236, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de De-
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ita ú na do Sul, no sen ti-
do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a
ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir-
cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.740.001.366/98, de 23 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca – Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, de 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 441, DE 2003

(nº 2.208/2002, 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 de Rá dio Co mu ni tá ria de
San ta Ana 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 Ba-
na nal, Esta do do Espí ri to San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre to:

22428 Quinta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL568     



Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 144, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral de Rá dio Co mu ni tá ria de San ta
Ana a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si-

vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Rio Ba na nal, 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.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTOGA DE 
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 18/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.660.000.196/99, de
23-6-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: A Asso ci a ção Cul tu ral de Rá dio Co-
mu ni tá ria de San ta Ana lo ca li da de de Rio Ba na nal,
Esta do do Espí ri to San to.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Cul tu ral de Rá dio Co mu ni tá ria
de San ta Ana, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
03.202.582/0001-87, no Esta do do Espí ri to San to,
com sede na Av 14 de Se tem bro, 478, São Se bas tião,
Ci da de de Rio Ba na nal, 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 12 de ju nho de 1999, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –DOU, de
23 de ju nho de 2000, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/ do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 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 19-2-98, o 

Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 125 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av 14 de Se tem bro, 478,
São Se bas tião, Ci da de de Rio Ba na nal, Esta do do
Espí ri to San to, de co or de na das ge o grá fi cas em
19º16’26” S de la ti tu de e 40º19’17”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 23-6-00, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
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do cu men to de fo lhas 61, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de al te ra ção es ta tu tá ria e do su bi tem 6.7, in ci sos II,
III, IV, V, 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. 62, 107,117).

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. 64 e 65, 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 99 e 100.

15. É o re lá to 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
A Asso ci a ção Cul tu ral de Rá dio Co mu ni tá ria de
San ta Ana

qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ja ke li ne Lo zer Sant’ana
Vice-Pre si den te: Di e go Ozó rio do Nas ci men to
Se cre tá rio: Vi to ri no Antô nio Ga bur ro
Te sou re i ro: Val dir Ci pri a no
D. de Pa tri mô nio: Jo el ma Pa yer Ci pri a no
D. de Co mu ni ca ção e Ação So ci al: Fá bio Fi o ri no
D. de Ope ra ções: Sá vio Pin to Sant’ ana
D. Téc ni co: Wa la se Pin to Sant’ ana

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Av 14 de Se tem bro, 478, São Se bas tiáo, Ci da de de
Rio Ba na nal Esta do do Espí ri to San to.
– co or de na das ge o grá fi cas
19º16’26”S de la ti tu de e 40º19’17”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 64 e 65 que se re -
fe re à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se
de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 99 e 100

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 Cul -
tu ral de Rá dio Co mu ni tá ria de Sant’ana, 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
53.660.000.196/99, de 23 de ju nho de 1999.

Bra si lia, 14 de Ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e-
lho, Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Adri a na Re sen-
de Ave lar Ra be lo, Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 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.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 442, DE 2003

(Nº 2.210/2002, 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 Pi o ne i ra de Água Doce 
do Nor te de Ra di o di fu são, para a Pro mo-
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ção da Cul tu ra, Artes e Edu ca ção a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Água Doce do Nor te,
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 164, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za

a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Água Doce do
Nor te de Ra di o di fu são, para a Pro mo ção da Cul tu ra,

Artes e Edu ca ção 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 Água Doce do Nor te, 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.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA 
DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

Relatório Nº 40/2002-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.660.000.536/99, de
24-8-98.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de
Água Doce do Nor te, na lo ca li da de de Água Doce
do Nor te, Esta do do Espí ri to San to

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Água
Doce do Nor te, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.595.444/0001-42, no Esta do do Espí ri to San to,
com sede na Rua Jo a quim Alves de Sou za, s/nº, Cen -
tro, ci da de de Agua Doce do Nor te, 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 21 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 
14 de de zem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-

ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98) está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos á en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
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 -
tí da no in ter va lo de fo lhas 1 a 216 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua Pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Jo a quim Alves de Sou -
za, s/nº, Cen tro, ci da de de Água Doce do Nor te, Esta -
do do Espí ri to San to, de co or de na das ge o grá fi cas em 
18º32’49”S de la ti tu de e 40º58’42”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 14-12-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem ser 
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man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do do -
cu men to de fo lhas 63, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das no vas co or de na das que fo ram ana li sa das e 
ace i tas 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
de al te ra ção es ta tu tá ria e do su bi tem 6.7, in ci sos II e
pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da
Nor ma nº 2/98, (fls. 69, 156, 208).

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. 212, 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 214 e 215.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu sao/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -

cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Água Doce do
Nor te

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: João Ba tis ta de Vas con ce los
Vice-Pre si den te: Ro ber to Gil de Oli ve i ra
1º Se cre tá rio: Ely Au gus to de Sou za
2º Se cre tá rio: Val ta ir Les sa
lº Tesou re i ro: João Car los Vi to ri no
2º Te sou re i ro: Ander son de Sou za Ro cha

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Jo a quim Alves de Sou za, s/nº, cen tro, ci da de
de água Doce do Nor te, Esta do do Espí ri to San to.

– co or de na das ge o grá fi cas
18º32’59”S de la ti tu de e 40º58’44”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 212 que se re fe-
re à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de 
Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 214 e 215.

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 Pi o ne i ra de Água Doce do Nor te, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo-
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.660.000.536/98, 
de 24 de agos to de 1.998.

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e-
lho, 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, 22 de ja ne i ro de 2002. – 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.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 443, DE 2003

(Nº 2.212/2002, 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, Edu ca ti va, Cul tu ral e
Artís ti 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 La ran jal
Pa u lis ta, 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 171, de 19 fe ve re i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va, Cul tu ral e Artís ti-
ca a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de La ran jal Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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RELATÓRIO Nº 56/2002-DOSR./SSR./MC

Referência: Pro ces so nº 53.830.002.368/98, de
5-10-98.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va
Cul tu ral e Artís ti ca Di nâ mi ca, na lo ca li da de de La-
ran jal Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va, Cul tu ral e 
Artís ti ca Di nâ mi ca, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
01.511.945/0001-30, no Esta do de São Pa u lo, com
sede na Rua das Acá ci as, 277, Jar dim Pa u lis ta, Ci da-
de de La ran jal Pa u lis ta, SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re -
que ri men to da ta do de 27 de agos to de 1998, subs cri-
to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – D.O.U.,
de 9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2-98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 319 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua das Acá ci as, 227, Ci da-
de de La ran jal Pa u lis ta, São Pa u lo, de co or de na das
ge o grá fi cas em 23º02’58”S de la ti tu de e 47º50’12”W
de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi -
so pu bli ca do no D.O.U., de 9-9-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
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do cu men to de fo lhas 190, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas,ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -
de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de al te ra ção es ta tu tá ria, e do su bi tem 6.7, in ci so II, IV,
V, VI, VIII 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. 195, 244, 296).

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. 246 fir ma-
do pelo en ge nh e i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-
li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 293 e 294.

15.É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cul tu ral e Artís ti-
ca Di nâ mi ca

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Mil ton Pi e ro ni Jú ni or

Vice-Pre si den te: Ro se me i re Bi de not ti
1º Te sou re i ro: Antô nio Ro gé rio Gi a coz nas si
2º Te sou re i ro: João Bi de not ti
1ª Se cre tá ria: Ma ria He le na Bi de not ti
2º Se cre tá rio: Antô nio La za ri ni
Di re tor de Re la ções Pú bli cas: Sér gio Ho nó rio
Di re tor So ci al: Ale xan dre B. Pe res

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua das Acá ci as, 277, Ci da de de La ran jal Pa u lis ta,
Esta do de São Pa u lo

– co or de na das ge o grá fi cas

23º02’58”S de la ti tu de e 47º50’12”W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 246,
que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 293 e 294

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 Edu ca ti va Cul tu ral e Artís ti ca Di nâ mi ca, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di-
ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53. 
830.002.368/98, de 5 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co-
e lho, 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, 22 de ja ne i ro de 2.002. – Ha mil ton de 
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são Edu ca ção – de ci são ter -
mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 444, DE 2003

(Nº 2.138/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Assis ten ci al e Co mu ni tá ria de Espe -
ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Espe ran ça,
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 86, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Assis ten ci al e Co mu ni tá ria de Espe ran ça
a exe cu tar, por de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Espe ran ça, 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.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA 
DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 7/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.730.000.075-99 de 19
de Abril 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 Assis ten ci al e Co mu ni tá-
ria de Espe ran ça – AAC, na lo ca li da de de Espe ran-
ça, Esta do da Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Assis ten ci al e Co mu ni tá ria de
Espe ran ça – AACE, ins cri to no CGC sob o nú me ro
41.207.796/0001-35, no Esta do da Pa ra í ba, com
sede na Rua Se bas tião Ara ú jo, s/n. – Cen tro Ci da de
de Espe ran ça, PB, 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 abril de 1999, subs cri to por re pre-
sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra-
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU,
de 18 de Mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
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 dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos às 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 227, 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 Se bas tião Ara ú jo s/n,
Cen tro, Ci da de de Espe ran ça, Esta do da Pa ra í ba, de
co or de na das ge o grá fi cas em 7º01’12”S de la ti tu de e
35º51’57”W de Lon gi tu de, con so an te os da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da Pro ces so nº
53.730.000.075-99 me mó ria do do cu men to de fo lhas
147-150, de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca
de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram in di ca das no vas
co or de na das, que fo ram ace i tas e ana li sa das por
Enge nhe i ro res pon sá vel.
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11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6,7, I, 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 nº 2/98, (fls. 157, 177,196, 239, 247 e 251).

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. 253, 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 256 e 257.

15. É o Re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is, es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome

Asso ci a ção Assis ten ci al e Co mu ni tá ria de Espe ran-
ça – AACE.

– qua dro di re ti vo

Di re tor Pre si den te: Re na ta Bron ze a do Vi e i ra Te i xe i ra
Di re tor Exe cu ti vo: Pe dro Afon so da Sil va

Se cre tá rio Ge ral: João Be lar min do Fer re i ra
Dir. de Fin. e Pa trim.: Le o nar do Mou ra Te i xe i ra
Dir. Cul tu ra e Artes: Ana lu í sa Bon ze a do Vi e i ra Agui ar
Dir. de Form. e Cap.: Mar ga ri da Ma ria Vi e i ra Ca mi lo
Dir. de Com. Mar ket.: Gu i u sep pe Ema nu el Lyra

– Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Se bas tião Ara ú jo, s/n. – Cen tro, Ci da de de
Espe ran ça, Esta do da Pa ra í ba.

– co or de na das ge o grá fi cas

07° 01’ 10” S de la ti tu de e 35° 51’ 56” 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. 253, e Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls.
256 e 257, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Assis ten-
ci al e Co mu ni tá ria de Espe ran ça – AACE, 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 53.730.000.075-99,
de 19 de abril de 1999.

Bra sí lia, 7 de Ja ne i ro de 2002. – Re la tor da con -
clu são Ju rí di ca, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.

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, 9 de ja ne i ro de 2002. 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)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 425 a
444, de 2003, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão
com pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co 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, 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 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 úte is, nos ter mos do art. 122, II, “b”, com bi-
na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, 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 -
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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 o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 112, de 2003, seja apre ci a-
do pelo Ple ná rio.

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 135, DE 1999

(nº 5.460/2001, na que la casa)

Alte ra a Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, que dis põe so bre o Esta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 143 da Lei nº

8.069, de 13 de ju lho de 1990, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 143 .............................. ..................
Pa rá gra fo úni co. Qu al quer no tí cia a

res pe i to do fato não po de rá iden ti fi car a cri-
an ça ou ado les cen te, ve dan do-se fo to gra fia,
re fe rên cia a nome, ape li do, fi li a ção, pa ren-
tes co, re si dên cia e, in clu si ve, ini ci a is do
nome e so bre no me.“(NR)

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 232–A:

“Art. 232–A. Explo rar, ex por ou uti li zar
cri an ça ou ado les cen te, com o fim de ob ter
para si ou para ou trem in de vi da van ta gem
de qual quer es pé cie:

Pena – re clu são, de dois a seis anos.
§ 1º Na mes ma pena in cor re quem, no

exer cí cio do po der fa mi li ar, tu te la, cu ra te la,
vi gi lân cia ou guar da, ain da que de fato, per -
mi te que se jam re a li za das qua is quer das
con du tas pre vis tas nes te ar ti go.

§ 2º A pena é au men ta da em até um
ter ço:

1 – se re sul tar pe ri go di re to ou imi nen-
te à sa ú de da cri an ça ou do ado les cen te;

II – se há con cur so de duas ou mais
pes so as.

§ 3º A pena é au men ta da da me ta de
se o agen te pra ti ca o cri me com ha bi tu a li da-
de.”

Art. 3º O art. 239 da Lei nº 8.069, de 13 de ju -
lho de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo úni co:

“Art. 239 ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Se há em pre go de vi -

o lên cia, gra ve ame a ça ou fra u de:
Pena – re clu são, de seis a oito anos,

além da pena cor res pon den te à vi o lên cia.”
(NR)

Art. 4º o art. 240 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 240. Pro du zir ou di ri gir re pre sen-
ta ção te a tral, te le vi si va, ci ne ma to grá fi ca, ati -
vi da de fo to grá fi ca ou de qual quer ou tro
meio vi su al, uti li zan do-se de cri an ça ou
ado les cen te em cena por no grá fi ca, de sexo 
ex plí ci to ou ve xa tó ria:

Pena – re clu são, de dois a seis anos,
e mul ta.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – nas con di ções re fe ri das nes te ar ti-

go, con tra ce na com cri an ça ou ado les cen te;
II – agen cia, au to ri za, fa ci li ta, ou, de

qual quer modo, in ter me de ia a par ti ci pa ção
de cri an ça ou ado les cen te em pro du ção re -
fe ri da nes te ar ti go;

III – di vul ga, exi be ou for ne ce, por
qual quer meio, in clu si ve a rede mun di al de
com pu ta do res ou Inter net, ima gens re la ti-
vas a pro du ções re a li za das nas con di ções
re fe ri das nes te ar ti go;

IV – as se gu ra os me i os ou ser vi ços
para ar ma ze na men to das ima gens pro du zi-
das na for ma do ca put des te ar ti go;

V – as se gu ra, por qual quer meio, o
aces so, na rede mun di al de com pu ta do res
ou Inter net, às ima gens pro du zi das na for-
ma do ca put des te ar ti go.

§ 2º A pena é de re clu são de três a
oito anos:

1 – se o agen te co me te o cri me no
exer cí cio de car go ou fun ção;

II – se o agen te co me te o cri me com o 
fim de ob ter para si ou para ou trem van ta-
gem pa tri mo ni al.

Art. 5º O art. 241 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 241. Apre sen tar, pro du zir, ven der,
for ne cer, di vul gar ou pu bli car, por qual quer
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meio de co mu ni ca ção, in clu si ve rede mun di-
al de com pu ta do res ou in ter net, fo to gra fi as
ou ima gens com por no gra fia ou ce nas de
sexo ex plí ci to en vol ven do cri an ça ou ado les-
cen te:

Pena – re clu são de dois a seis anos, e
mul ta.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – agen cia, au to ri za, fa ci li ta, ou, de

qual quer modo, in ter me de ia a par ti ci pa ção
de cri an ça ou ado les cen te em pro du ção re -
fe ri da nes te ar ti go;

II – as se gu ra os me i os ou ser vi ços
para o ar ma ze na men to das fo to gra fi as, ce-
nas ou ima gens pro du zi das na for ma do ca-
put des te ar ti go;

III – as se gu ra, por qual quer meio, o
aces so, na rede mun di al de com pu ta do res
ou in ter net, das fo to gra fi as, ce nas ou ima-
gens pro du zi das na for ma do ca put des te
ar ti go;

IV – por ta fo to gra fi as ou ima gens, pro -
du zi das por qual quer meio, que con te nham
por no gra fia en vol ven do cri an ça ou ado les-
cen te.

§ 2º A pena é de re clu são de três a
oito anos:

I – se o agen te co me te o cri me pre va-
le cen do-se do exer cí cio de car go ou fun ção;

II – se o agen te co me te o cri me com
fim de ob ter para si ou para ou trem van ta-
gem pa tri mo ni al.

§ 3º Para fins des ta Lei, con si de ra-se
por no gra fia qual quer re pre sen ta ção, por
qual quer meio, de cri an ça ou ado les cen te
no de sem pe nho de ati vi da des se xu a is ex plí-
ci tas re a is ou si mu la das ou qual quer re pre-
sen ta ção dos ór gãos se xu a is de uma cri an-
ça para fins pre do mi nan te men te se xu a is.”
(NR)

Art. 6º O art. 242 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 242. ....................... ..........................
Pena – re clu são, de três a seis anos.”

(NR)

Art. 7º O art. 243 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 243. Ven der, for ne cer, ain da que
gra tu i ta men te, mi nis trar, ou en tre gar, de
qual quer for ma, a cri an ça ou ado les cen te,
sem jus ta ca u sa, pro du tos cu jos com po nen-

tes pos sam ser no ci vos à sa ú de ou ca u sar
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, ain da que
por uti li za ção in de vi da:

Pena – de ten ção de dois a qua tro
anos, e mul ta, se o fato não cons ti tui cri me
mais gra ve.” (NR)

Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO APROVADO PELO
 SENADO FEDERAL E ENCAMINHADO 

À CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA REVISÃO

Alte ra os arts. 240 e 241 da Lei nº
8.069, de 13 de ju lho de 1990 – Esta tu to
da Cri an ça e do Ado les cen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 240 e 241 da Lei no 8.069, de 13

de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te – pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 240. Pro du zir ou di ri gir re pre sen ta ção te a-
tral, te le vi si va, ci ne ma to grá fi ca, ati vi da de fo to grá fi ca
ou de qual quer ou tro meio vi su al, uti li zan do-se de
ado les cen tes em cena de sexo ex plí ci to ou si mu la do:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos, 
e mul ta.

§ 1º Au men ta-se a pena de um a dois
ter ços se o cri me for pra ti ca do uti li zan do-se
de cri an ça.

§ 2º Incor re nas mes mas pe nas quem, 
nas con di ções re fe ri das nes te ar ti go, con tra-
ce nar com cri an ça ou ado les cen te.” (NR)

“Art. 241. Apre sen tar, ven der, for ne cer, di vul-
gar, em qual quer meio de co mu ni ca ção, cena de
sexo ex plí ci to ou si mu la do en vol ven do ado les cen te:

Pena – re clu são de um a qua tro anos,
e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena
de um a dois ter ços se o cri me for pra ti ca do
uti li zan do-se de cri an ça.” (NR)

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

Se na do Fe de ral, 17 de agos to de 2001. – Se na-
dor Edi son Lo bão, Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Inte ri no.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 143. É ve da da a di vul ga ção de atos ju di ci-
a is, po li ci a is e ad mi nis tra ti vos que di gam res pe i to a
cri an ças e ado les cen tes a que se atri bua au to ria de
ato in fra ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Qu al quer no tí cia a res pe i to do
fato não po de rá iden ti fi car a cri an ça ou ado les cen te,
ve dan do-se fo to gra fia, re fe rên cia a nome, ape li do, fi li-
a ção, pa ren tes co e re si dên cia.

........................................ ............................................
Art. 232. Sub me ter cri an ça ou ado les cen te sob

sua au to ri da de, guar da ou vi gi lân cia a ve xa me ou a
cons tran gi men to:

Pena – de ten ção de seis me ses a dois anos.
........................................ ............................................

Art. 239. Pro mo ver ou au xi li ar a efe ti va ção de
ato des ti na do ao en vio de cri an ça ou ado les cen te
para o ex te ri or com inob ser vân cia das for ma li da des
le ga is ou com o fito de ob ter lu cro:

Pena – re clu são de qua tro a seis anos, e mul ta.
Art. 240. Pro du zir ou di ri gir re pre sen ta ção te a-

tral, te le vi si va ou pe lí cu la ci ne ma to grá fi ca, uti li zan-
do-se de cri an ça ou ado les cen te em cena de sexo ex -
plí ci to ou por no grá fi ca:

Pena – re clu são de um a qua tro anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Incor re na mes ma pena quem,

nas con di ções re fe ri das nes te ar ti go, con tra ce na com 
cri an ça ou ado les cen te.

Art. 241. Fo to gra far ou pu bli car cena de sexo ex -
plí ci to ou por no grá fi ca en vol ven do cri an ça ou ado les-
cen te:

Pena – re clu são de um a qua tro anos.
Art. 242. Ven der, for ne cer ain da que gra tu i ta-

men te ou en tre gar, de qual quer for ma, a cri an ça ou
ado les cen te arma, mu ni ção ou ex plo si vo:

Pena – de ten ção de seis me ses a dois anos, e
mul ta.

Art. 243. Ven der, for ne cer ain da que gra tu i ta-
men te, mi nis trar ou en tre gar, de qual quer for ma, a cri -
an ça ou ado les cen te, sem jus ta ca u sa, pro du tos cu -
jos com po nen tes pos sam ca u sar de pen dên cia fí si ca
ou psí qui ca, ain da que por uti li za ção in de vi da:

Pena – de ten ção de seis me ses a dois anos, e
mul ta, se o fato não cons ti tui cri me mais gra ve.
....................................................................................

(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) – O Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 135, de 1999, vai à Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção
re ce bi da da Câ ma ra dos De pu ta dos, que pas so a ler. 

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2003

(Nº 306/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Acres cen ta o § 3º ao art. 215 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tu in do o Pla no
Na ci o nal de Cul tu ra.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos 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 O art. 215 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do se guin te § 3º:

“Art. 215. ...............................................
..............................................................
§ 3º A lei es ta be le ce rá o Pla no Na ci o-

nal de Cul tu ra, de du ra ção plu ri a nu al, vi san-
do ao de sen vol vi men to cul tu ral do País e à
in te gra ção das ações do Po der Pú bli co que
con du zem à:

I – de fe sa e va lo ri za ção do pa tri mô nio
cul tu ral bra si le i ro;

II – pro du ção, pro mo ção e di fu são de
bens cul tu ra is;

III – for ma ção de pes so al qua li fi ca do
para a ges tão da cul tu ra em suas múl ti plas
di men sões;

IV – de mo cra ti za ção do aces so aos
bens de cul tu ra;

V – va lo ri za ção da di ver si da de ét ni ca
re gi o nal.” (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.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 215. O Esta do ga ran ti rá a to dos o ple no

exer cí cio dos di re i tos cul tu ra is e aces so às fon tes da
cul tu ra na ci o nal, e apo i a rá e in cen ti va rá a va lo ri za ção
e a di fu são das ma ni fes ta ções cul tu ra is.

§ 1º O Esta do pro te ge rá as ma ni fes ta ções das
cul tu ras po pu la res, in dí ge nas e afro-bra si le i ras, e das 
de ou tros gru pos par ti ci pan tes do pro ces so ci vi li za tó-
rio na ci o nal.

§ 2º A lei dis po rá so bre a fi xa ção de da tas co me-
mo ra ti vas de alta sig ni fi ca ção para os di fe ren tes seg -
men tos ét ni cos na ci o na is.
....................................................................................

(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 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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fo ram
au tu a dos, por so li ci ta ção do Pre si den te da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, os se guin tes avi sos:

Avi so nº 45, de 2003-CN (nº 1.407-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 833, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re-
fe ren te à au di to ria re a li za da nas obras de ins ta la ção do
Pe rí me tro de Irri ga ção Ta bu le i ro de Rus sas no Esta do do
Ce a rá, Pro gra ma de Tra ba lho nº 20.607.0379.1746.0023
– (TC nº 004.985/2003-0).

Avi so nº 46, de 2003-CN (nº 1.418-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 842, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re-
fe ren te à au di to ria nas obras de cons tru ção de tre chos ro -
do viá ri os no Cor re dor Les te – BR-101 até o en tron ca men-
to das BR-040, BR-116 e BR-101 (BR-493) (PT
26.782.0230.5704.0028), no âm bi to do Pla no Espe ci al de
Au di to ri as de Obras de 2003. (TC nº 004.797/2003-0).

Avi so nº 47, de 2003-CN (nº 1.422-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia

do Acór dão nº 844, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re -
fe ren te à au di to ria nas obras Com ple men ta res no Cais de
Ca pu a ba/ES – No Esta do do Espí ri to San to, Pro gra ma de 
Tra ba lho nº 26.784.0230.3508.0032 (TC nº 006.408/
2003-2).

Avi so nº 48, de 2003-CN (nº 1.434-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 854, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re -
fe ren te à au di to ria re a li za da na cons tru ção, am pli a ção, re -
for ma e apa re lha men to de es ta be le ci men tos pe na is no
Esta do de Mato Gros so, Pro gra ma de Tra ba lho

14.421.0661.1844.0053 (TC nº 004.191/2003-3).
Avi so nº 49, de 2003-CN (nº 1.439-SGS-TCU/2003,

na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 863, de 2003-TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so -
bre re la tó rio da Inspe ção re a li za da pela 3ª Se cex, ob je ti-
van do ve ri fi car a exe cu ção das obras re fe ren tes à re for ma
de pré dio da Su pe rin ten dên cia Re gi o nal do De par ta men-
to da Po lí cia Fe de ral no Dis tri to Fe de ral, Pro gra ma de Tra-
ba lho nº 06.181.0664.5632.0001 (TC nº 005.463/2002-1).

Avi so nº 50, de 2003-CN (nº 1.441-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 862, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Pro pos ta de De ci são que o
fun da men tam, re fe ren te à au di to ria nas obras re fe ren tes à 
“Implan ta ção de Pro je tos de Irri ga ção – Pro je to Flo res de
Go iás”, Pro gra ma de Tra ba lho nº 20.607.0379.1836.0067
(TC nº 005.179/2003-3).

Avi so nº 51, de 2003-CN (nº 1.542 –
SGS-TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con -
gres so Na ci o nal có pia do Acór dão nº 894, de 2003 –
TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio
e Voto que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria em
obras pú bli cas re la ti vas a cons tru ção do Pron to So -
cor ro Car di o ló gi co de Per nam bu co – PROCAPE, Pro -
gra ma de Tra ba lho nº 13.075.0428. 3376.2686 (TC nº
006.476/2003-2).

Avi so nº 52, de 2003-CN (nº 1.443-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 866, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so -
bre re pre sen ta ção for mu la da pela Se cex/RN com vis tas a
apu rar pos sí ve is ir re gu la ri da des em obras no Por to de Na -
tal , no Esta do do Rio Gran de do Nor te, Pro gra mas de Tra-
ba lho nos 26.784.0235.5864.0024 (Me lho ra men to das
Insta la ções do Por to de Na tal) e 26.784.0909.0637.0024
(Par ti ci pa ção da União no Ca pi tal – Com pa nhia Do cas do
Rio Gran de do Nor te – Me lho ra men to das Insta la ções do
Por to de Na tal) (TC nº 005.814/2002-9).
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Avi so nº 53, de 2003-CN (nº 1.454-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 846, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re-
fe ren te à au di to ria nas obras de ade qua ção de aces sos
ro do viá ri os no cor re dor les te BR-262/ES, em Vi tó ria, Pro -
gra ma de Tra ba lho nº 26.782.0230.5734.0001 (TC nº
007.470/2003-3).

Avi so nº 54, de 2003-CN (nº 1.567-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 898, de 2003-TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re-
fe ren te à au di to ria nas obras de Ampli a ção e Re cu pe ra-
ção das Insta la ções do Por to de Vi tó ria – no Esta do do
Espí ri to San to, Pro gra ma de Tra ba lho nº
26.784.0230.3503.0032 (TC nº 006.407/2003-5).

Avi so nº 55, de 2003-CN (nº 1.468-SGS-TCU/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gress 7o Na ci o nal có -
pia do Acór dão nº 860, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Pro pos ta de De ci são
que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria em obra de
cons tru ção de es tra da de ro da gem in te gran te do cor re dor
fron te i ra-nor te, mais es pe ci fi ca men te, do tre cho Bra si-
léia-Assis Bra sil da BR-317-AC, Pro gra ma de Tra ba lho nº
26.782.0238.5711.0005 (TC nº 004.464/2003-2).

Avi so nº 56, de 2003-CN (nº 1 .569-SGS-TCU/2003, 
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 899, de 2003-TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re-
fe ren te à au di to ria nas obras de res ta u ra ção das ro do vi as
BR 101/ES (tre cho Li nha res-Di vi sa ES/BA; km149,0) e
BR- 259/ES (tre chos João Ne i va – Co la ti na, km0,0 –
km51,2, Co la ti na-Di vi sa ES/MG, km59 – km108,6, e Va ri-
an te Pro vi só ria de Ma ria das Gra ças), Pro gra ma de Tra-
ba lho nº 26.782.0220.2834.0032 (TC nº 006.783/2003-3).

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos) – 
Os ex pe di en tes li dos vão à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

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

Con ce do a pa la vra, pela or dem, à no bre Se na-
do ra Ide li Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, na for ma re gi men tal, so li ci to mi nha ins cri-
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pela or dem, o Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Da mes -
ma for ma, Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pela or dem, o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.) –
Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins -
cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

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, § 2º, do Re gi men to Inter no.

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 pri me i ro ora dor ins cri to, o
no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, do Par ti do dos Tra-
ba lha do res do Esta do de São Pa u lo.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos para o seu
pro nun ci a men to.

Se na dor Edu ar do Su plicy, esta Pre si dên cia foi
in for ma da so bre gra ves dis túr bi os que ocor re ram en -
vol ven do prin ci pal men te o Sa lão Ne gro des ta Casa,
in clu si ve que um re pór ter te ria sido fe ri do.

A in for ma ção che ga ago ra por meio do 1º Se-
cre tá rio da Casa. Che gam in for ma ções tam bém de
que a Câ ma ra dos De pu ta dos ha ve ria sus pen di do a
ses são em fun ção dos dis túr bi os.

Esta Pre si dên cia la men ta. Os nos sos tra ba lhos
con ti nu a rão de for ma nor mal. Como foi aqui co lo ca do,
o epi só dio é la men tá vel, mas a Pre si dên cia re ce beu
as in for ma ções de que es tão as se gu ra das to das as
con di ções para o trans cur so nor mal des ta ses são.

Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª tem a pa la vra
as se gu ra da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, o Bra sil
está bas tan te aten to ao que se pas sa nes tas ho ras
aqui em Bra sí lia, e, so bre tu do, des de on tem, quan do
se ini ci ou o pro ces so de vo ta ção da re for ma da Pre vi-
dên cia, apre sen ta da pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Ha via sido mar ca da para hoje uma jor na da de
ma ni fes ta ções de ser vi do res fe de ra is, que che ga ram
dos mais di ver sos pon tos do País para ex pres sar o
seu sen ti men to. Ontem hou ve al gu mas ma ni fes ta-
ções, mu i to for tes, so bre o pro ce di men to de vo ta ção,
so bre a to ma da de po si ção dos di ver sos De pu ta dos
Fe de ra is na vo ta ção em que, por 358 vo tos, apro-
vou-se, em pri me i ro tur no, a emen da da re for ma da
Pre vi dên cia, na for ma do subs ti tu ti vo apre sen ta do
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pelo De pu ta do José Pi men tel, que de cor reu de tan tos
diá lo gos e en ten di men tos.

Há pou co, di an te do Pa lá cio do Pla nal to, hou ve
uma ma ni fes ta ção mu i to gran de dos ser vi do res pú bli-
cos fe de ra is, da qual a Se na do ra He lo í sa He le na in -
clu si ve par ti ci pou. S. Exª ex pres sou o seu sen ti men to
a res pe i to do que está ocor ren do.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de di zer o quão im -
por tan te é que este Con gres so Na ci o nal e o Po der
Exe cu ti vo te nham a sua aten ção vol ta da para os in te-
res ses ma i o res da po pu la ção bra si le i ra. Mas, en vol-
ven do es ses in te res ses, es tão tam bém os dos ser vi-
do res pú bli cos e, na me di da em que co me çam a sur -
gir exa ge ros e in clu si ve atos como o de que brar os vi -
dros da en tra da prin ci pal e do Sa lão Ne gro do Se na-
do Fe de ral e de par te do re cin to da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, a nos sa re co men da ção ao mo vi men to é a
de que esse tipo de pro ce di men to não os aju da rá.

É cla ro que to dos nós, Se na do res e De pu ta dos,
de ve mos ou vir os an se i os dos ser vi do res e dos de-
ma is seg men tos. É im por tan te que o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va e seus Mi nis tros es te jam aten tos
e aber tos ao diá lo go com os ser vi do res e apre sen tem
suas pon de ra ções e li mi ta ções, mas as ma ni fes ta-
ções de vem dar-se em um cli ma de res pe i to à pes soa
hu ma na e à ins ti tu i ção mais im por tan te da de mo cra-
cia, ou seja, o Par la men to. É pre ci so que haja res pe i to
pe las de ci sões do Con gres so Na ci o nal, por mais que, 
em al gu mas oca siões, es tas pos sam de sa gra dar a
esse ou àque le seg men to da so ci e da de. Cada seg-
men to que even tu al men te se veja pre ju di ca do deve
ten tar per su a dir os re pre sen tan tes do povo por mé to-
dos que não se jam os da vi o lên cia.

Aliás, Sr. Pre si den te, hoje eu ha via pre pa ra do
jus ta men te uma re fle xão so bre um fe nô me no re la ci o-
na do à paz e ao tér mi no de con fli tos. Vi a jei, re cen te-
men te, para o Ori en te Mé dio, para Isra el. Vi si tei a ci -
da de de Ra mal lah, na Pa les ti na. Con for me já ex pus
nes ta Casa, fui con vi da do pe las au to ri da des do Go-
ver no de Isra el a exa mi nar o pro ces so de paz no Ori -
en te Mé dio e tam bém es ti ve com o Pre si den te Yas ser
Ara fat.

So bre os es for ços de paz que se es tão de sen-
vol ven do no Ori en te Mé dio, sur giu uma no tí cia mu i to
re le van te. Re fe re-se ao fato de que, em ju nho de
2002, o Go ver no is ra e len se ini ci ou a cons tru ção de
um muro que se guia mais ou me nos o tra ça do da cha -
ma da “li nha ver de”, uma li nha ima gi ná ria que se pa ra
Isra el da Cis jor dâ nia. A jus ti fi ca ti va para tal cons tru-
ção era a de que o muro vi sa va pro te ger o Esta do ju -
deu de ter ro ris tas pa les ti nos.

Nes ta se ma na, de acor do com o no ti ciá rio in ter-
na ci o nal, o Go ver no de Isra el ini ci a rá a cons tru ção de 
uma nova eta pa do muro. Esse pro je to, que cus ta rá
apro xi ma da men te US$170 mi lhões, de i xa rá 7,7 mil
pa les ti nos, que vi vem nas ci da des ára bes de Naz lat
Isa e Baka Al-Shar kíe, pra ti ca men te iso la dos en tre
dois mu ros, pois não po de rão sair da re gião sem pas -
sar pe los pos tos de con tro le is ra e len ses. Com apro xi-
ma da men te 800 me tros de com pri men to e seis de al -
tu ra, o muro está em uma re gião po vo a da. Por isso, o
Mi nis té rio da De fe sa de Isra el de ve rá não só de sa pro-
pri ar ter re nos pa les ti nos, mas tam bém des tru ir suas
ca sas.

No dia 4 de agos to úl ti mo, a Con se lhe i ra de Se -
gu ran ça Na ci o nal da Casa Bran ca, Con do le ez za
Rice, cri ti cou a cons tru ção do muro. Rice, que se re u-
niu com o Pri me i ro-Mi nis tro is ra e len se, Ari el Sha ron,
dis se a mem bros do seu ga bi ne te que o Go ver no dos
Esta dos Uni dos con si de ra essa cons tru ção como
uma ten ta ti va de cri ar uma fron te i ra po lí ti ca de fato.
Acres cen tou ain da que o muro é “pro ble má ti co”, pois
cria um “fato con su ma do” e pode ser con si de ra do
como a de mar ca ção de uma fron te i ra. Ari el Sha ron,
en tre tan to, des ta cou que não vol ta rá atrás nes sa
ques tão.

O Go ver no dos Esta dos Uni dos está es tu dan do
a re du ção nas ga ran ti as de em prés ti mos (ava is) para
Isra el por ca u sa do muro que esse país está cons tru-
in do en tre seu ter ri tó rio e a Cis jor dâ nia, in cor po ran do
em al gu mas áre as ter ras pa les ti nas. A me di da se apli -
ca ria a cré di tos de US$9 bi lhões, apro va dos há al-
guns me ses. O Se cre tá rio de Esta do Co lin Po well afir-
mou que os Esta dos Uni dos es tão pre o cu pa dos com
o fato de “a cer ca cru zar a ter ra de ou tros”. A re fe rên-
cia à “ter ra de ou tros” apa ren te men te re pre sen ta um
en du re ci men to da po si ção do Go ver no nor te-ame ri-
ca no.

É re le van te que o Go ver no do Pre si den te Ge or-
ge Bush diga ao Go ver no de Isra el que o muro não faz
sen ti do e deve ser des tru í do. Pa ra be ni zo o Go ver no
ame ri ca no por essa po si ção em de fe sa da paz no Ori -
en te Mé dio, ba se a da na jus ti ça e li ber da de, mas lem -
bro a exis tên cia de ou tro muro que, de ma ne i ra ne-
nhu ma, hon ra o Go ver no dos Esta dos Uni dos. Re fi-
ro-me àque le muro que se pa ra os Esta dos Uni dos do
Mé xi co.

Os dois pa í ses com par ti lham uma fron te i ra de
3.118 Km, na qual cir cu lam cer ca de 310 mi lhões de
pes so as por ano. Por dé ca das, foi uma fron te i ra aber -
ta; era fá cil cru zá-la sem do cu men tos. De 1994 para
cá, logo de po is da en tra da em vi gor do Acor do de Li -
vre Co mér cio da Amé ri ca do Nor te (Naf ta), as po lí ti-
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cas mi gra tó ri as dos Esta dos Uni dos fo ram res trin gin-
do a pas sa gem de pes so as sem do cu men to.

Com esse ob je ti vo, aca bou-se cons tru in do um
con jun to de mu ros e cer cas de con ten ção, com ple ta-
dos por equi pa men tos ele trô ni cos de vi gi lân cia. Esse
muro só não está pre sen te em cer tos tre chos do rio
Bra vo – ou Gran de – e em áre as de sér ti cas, ex tre ma-
men te inós pi tas, no sul do Ari zo na e da Ca li fór nia,
onde a tem pe ra tu ra ul tra pas sa os 40 gra us de dia e
cai ver ti gi no sa men te à no i te, ca u san do pro ble mas de
hi po ter mia em pes so as que ten tam atra ves sar o de -
ser to.

As ci da des de fron te i ra, como No ga les (So no ra)
e No ga les (Ari zo na) são se pa ra das por cer cas de
mais de qua tro me tros de al tu ra. Em ou tras, há mu ros
de con cre to e de pla cas de me tal cor ru ga do. Cri ou-se,
as sim, uma bar re i ra fí si ca que se pa ra a ma i or fron te i-
ra en tre um país em de sen vol vi men to e um país in-
dus tri a li za do. Isso con tras ta com a não-exis tên cia de
muro en tre os Esta dos Uni dos e o Ca na dá. A fron te i ra
en tre es ses dois pa í ses – de 10 mil qui lô me tros, por -
tan to bem mais ex ten sa do que aque la en tre o Mé xi co
e os Esta dos Uni dos – é, pra ti ca men te, um lu gar de li -
vre pas sa gem para as pes so as.

É es tra nha a ló gi ca de uma eco no mia que se diz 
cada vez mais glo ba li za da, como a dos Esta dos Uni -
dos, e de se ja a li be ra li za ção dos flu xos de ca pi ta is,
bens e ser vi ços en tre os pa í ses do con ti nen te ame ri-
ca no, mas que, ao mes mo tem po, não está ten do o
mes mo pro ce di men to aqui nas Amé ri cas com res pe i-
to ao ser hu ma no. O go ver no ame ri ca no che gou a exi -
gir que pas sa ge i ros de vôos in ter na ci o na is que fa zem
es ca la téc ni ca em seu ter ri tó rio, des de há uma se ma-
na, se jam ago ra obri ga dos a ti rar vis to. Te nho me per -
gun ta do o que será pre ci so para que um dia esse
muro pos sa ser to tal men te ex tir pa do como acon te ceu
com o Muro de Ber lim.

Lem bro-me de que, em 1989, quan do hou ve a
que da do Muro de Ber lim, os nor te-ame ri ca nos – na
ver da de os po vos de todo o mun do, mas o go ver no
dos Esta dos Uni dos es pe ci al men te – sa u da ram a ini -
ci a ti va como um pas so mu i to im por tan te em di re ção à 
li ber da de do ser hu ma no. Os Esta dos Uni dos já re ce-
be ram tan tas ho me na gens, tan tos po e mas, tan tas
his tó ri as con ta das por aque les que até o sé cu lo XIX e
me a dos do sé cu lo XX emi gra vam de suas ori gens
para fa zer a Amé ri ca. Isso foi ob je to não ape nas de li -
vros, mas de inú me ros fil mes. O pró prio go ver no da
Fran ça che gou a brin dar com um pre sen te que é tão
sig ni fi ca ti vo: a es tá tua da li ber da de co lo ca da ali di an-
te de Ma nha tan para ex pres sar jus ta men te que os
Esta dos Uni dos são uma ter ra de li ber da de.

Gos ta ria de lem brar que um dos gran des ideó lo-
gos da re vo lu ção ame ri ca na, o es cri tor que es te ve en -
tre aque les que mais co la bo ra ram para que os nor -
te-ame ri ca nos lu tas sem pela in de pen dên cia dos
Esta dos Uni dos, Tho mas Pay ne, era in glês e ter mi-
nou vol tan do ao seu país exa ta men te por que ele ali
não se sen tiu bem de po is da in de pen dên cia, já que
suas idéi as eram con si de ra das mu i to avan ça das.
Mas lá, na Ingla ter ra, co me ça ram a que i mar os seus
li vros, afi nal era aque le ho mem era res pon sá vel pela
per da da prin ci pal co lô nia da Ingla ter ra. Assim, se-
guiu ele para a Fran ça. Lá, em bo ra es tran ge i ro, por ter 
tan to abra ça do as ca u sas da li ber da de, igual da de e
fra ter ni da de, foi ele i to cons ti tu in te fran cês.

Ain da on tem eu es ta va con ver san do com o
Emba i xa dor da Fran ça no Bra sil e com sua se nho ra.
Ela me in for ma va que, em ver da de, os fran ce ses,
após a Re vo lu ção Fran ce sa, ele ge ram mu i tos es tran-
ge i ros para a sua Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te.
Ali não ha via a bar re i ra que hoje está ha ven do em di -
ver sos pa í ses. Sa li en to que uma das ca rac te rís ti cas
mais sa u dá ve is da in te gra ção da Eu ro pa, hoje cons ti-
tu í da na União Eu ro péia, é que po dem os ci da dãos
cir cu la rem e es co lhe rem onde es tu dar, tra ba lhar e vi -
ver; seja ali em Por tu gal, na Espa nha, na Gré cia, na
Ho lan da, na Fran ça, nos pa í ses es can di na vos e as -
sim por di an te.

Se qui ser mos ter a pers pec ti va de in te gra ção
eco nô mi ca, cul tu ral, po lí ti ca e de di re i tos à ci da da nia
nas Amé ri cas, pre ci sa mos pen sar na pos si bi li da de de 
ha ver, en tre as três Amé ri cas, união de fato e li ber da-
de de lo co mo ção dos se res hu ma nos.

Sa ú do o go ver no nor te-ame ri ca no pela ati tu de
de de cla rar, na pes soa do Pre si den te Ge or ge W.
Bush, aos is ra e len ses: “Aca bem como o muro en tre
Isra el e a Cis jor dâ nia”. Não é isso que vai co o pe rar
para que não haja mais ter ro ris mo, vi o lên cia e guer ra.
É pre ci so que os dois la dos – pa les ti nos e is ra e len ses
– avan cem nas ne go ci a ções.

Nas úl ti mas qua tro ou cin co se ma nas, di mi nu í-
ram os atos de ter ror e vi o lên cia, como bom bas e su i-
ci das que se lan çam para re a li zar aten ta dos em meio
a lu ga res onde há gran de nú me ro de pes so as. A li ber-
ta ção de tre zen tos e qua ren ta e pou cos pri si o ne i ros
pelo go ver no de Isra el re a li za da on tem cons ti tui um
pas so im por tan te. Mas, con for me tem in sis ti do a au -
to ri da de pa les ti na, é pre ci so avan çar mais, é pre ci so
que se che gue pró xi mo ao nú me ro de seis mil que es -
tão pre sos em Isra el para que se avan cem nas ne go-
ci a ções e pos sa ha ver um sen ti men to de jus ti ça.

Sr. Pre si den te, em vir tu de dos acon te ci men tos
no Ori en te Mé dio e aqui no Bra sil di an te des ses epi -
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só di os de vi o lên cia, é pre ci so que pen se mos nos pas -
sos im por tan tes que pode a hu ma ni da de dar no sen ti-
do de que os pro ble mas en tre seus po vos se jam re -
sol vi dos sem vi o lên cia. Assim como ex pres so a mi -
nha so li da ri e da de di an te do epi só dio em que a Se na-
do ra He lo í sa He le na foi em pur ra da e ar ras ta da de
uma for ma que não con si de ro ade qua da, tam bém ex -
pres so a mi nha so li da ri e da de ao De pu ta do Pro fes sor
Lu i zi nho pelo fato de on tem ter sido agre di do por ma -
ni fes tan tes. Não acre di to que essa seja a me lhor for -
ma de agir.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Mão San ta, ape nas aler to V. Exª e
prin ci pal men te ao ora dor que o tem po con ce di do já
se es go tou. Peço a V. Exª, sem pre co la bo ra dor des ta
Pre si dên cia, que nos aju de a pre ser var o di re i to dos
de ma is Se na do res ins cri tos. Agra de ço a V. Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Pedi o apar te
ape nas para ex pli car que S. Exª o Se na dor Edu ar do
Su plicy ins pi rou-se na Fran ça, onde nas ceu o gri to
“Li ber da de, Igual da de e Fra ter ni da de, de Mon tes qui-
eu. Mas, de po is dis so tudo, ele es cre veu um li vro em
20 anos, caro Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos,
O Espí ri to das Leis. Foi esse es pí ri to da lei que me
nor te ou ul tra pas sar esse mi nu to. Cito o ita li a no Nor -
ber to Bob bio, que diz – o que é mu i to opor tu no por -
que ele sim bo li za o PT: “o me nos que de ve mos exi gir
de um go ver no é a se gu ran ça; a vida, a li ber da de e a
pro pri e da de”. E este País está re ce ben do uma de-
mons tra ção da in com pe tên cia do PT em go ver ná-lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Go ver na dor Mão San ta, pode ter a cer te za de que o
Go ver no do Pre si den te Lula re a li za rá um go ver no no
qual a Cons ti tu i ção e as leis es ta rão sen do res pe i ta-
das, in clu si ve pro mo ven do o diá lo go com o mais di -
ver sos mo vi men tos so ci a is. Esse é o pro pó si to, te nho
a cer te za, do Par ti do dos Tra ba lha do res, o que fi ca rá
de mons tra do ao lon go de todo man da to do Pre si den-
te Lula.

Sr. Pre si den te, con vi do to dos os Srs. Se na do-
res, es pe ci al men te os mem bros da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, e a to dos os de -
ma is, para a au diên cia que te re mos ama nhã, às 10
ho ras, quan do es ta rá pre sen te o Mi nis tro Cel so Amo -
rim, para fa lar da evo lu ção das ne go ci a ções so bre o
Mer co sul, a Alca, as ne go ci a ções da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, o diá lo go que hou ve com o Mi -

nis tro de Re la ções Exte ri o res da Fran ça a res pe i to do
epi só dio do avião fran cês que veio ao Bra sil e ain da
so bre o acor do de sal va guar das tec no ló gi cas, as si na-
do en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos, e que está sen -
do ob je to de re vi são por par te de am bos os go ver nos.
Então, con vi do to dos os Se na do res para par ti ci pa rem
ama nhã às 10 ho ras da re u nião na Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, uma úl ti ma pa la vra. Aos que fi-
cam pre o cu pa dos com a vi o lên cia, re co men do que
as sis tam ao fil me bel ga O Fi lho, que mos tra como
pes so as que po de ri am ter tudo para sen tir ra i va e
ódio, em cer to mo men to, mos tram que po dem co la-
bo rar e vi ver com res pe i to mú tuo e em paz. É dis so
que es ta mos to dos pre ci san do no Bra sil e no mun do.

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 gun do ora dor ins cri to
o no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da res, do PSB,
do Esta do de Ser gi pe.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, a mi nha pre sen ça na tri bu na do Se na do nes ta
tar de tem como ob je ti vo fa lar so bre um tema que con -
si de ro da mais alta re le vân cia, pois tem al gu ma re fe-
rên cia com a re for ma tri bu tá ria: é a re nún cia fis cal.

Antes, po rém, a exem plo do Se na dor Edu ar do
Su plicy, gos ta ria de fa zer uma pon de ra ção e, ao mes -
mo tem po, de fen der a clas se dos fun ci o ná ri os pú bli-
cos. Te mos cer te za de que o que bra-que bra da vi dra-
ça ria do Se na do Fe de ral nada tem a ver com os fun ci-
o ná ri os pú bli cos. Suas li de ran ças ja ma is iri am ori en-
tar os adep tos des te mo vi men to, que con si de ro le gí ti-
mo, a em pre en de rem ações vi o len tas con tra o Con -
gres so Na ci o nal, pois es sas ações ti pi fi cam uma con -
du ta an ti de mo crá ti ca, an tié ti ca, um mal exem plo para
to das aque las pes so as que de se jam, com base na
Cons ti tu i ção, par ti ci par de mo vi men tos co le ti vos em
de fe sa dos seus di re i tos. Por isso, apre sen to, nes te
ins tan te, uma pon de ra ção a to dos aque les que se in -
fil tram nes ses mo vi men tos para per tur bar a or dem
pú bli ca e des mo ra li zar o Po der Le gis la ti vo, numa de -
mons tra ção que con si de ro equi vo ca da de que há
uma re vol ta tão gran de, a pon to de os agres so res,
como não po dem atin gir os De pu ta dos, atin gi rem as
vi dra ças que os pro te gem.

Por tan to, a mi nha so li da ri e da de ao Po der Le gis-
la ti vo, ao Con gres so Na ci o nal, que foi ofen di do na
sua hon ra – vol to a di zer –, não por ini ci a ti va dos fun -
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ci o ná ri os pú bli cos, aos qua is de vo to a mi nha ad mi ra-
ção, a mi nha so li da ri e da de em tudo aqui lo que dis ser
res pe i to à de fe sa dos seus in te res ses e dos seus di re-
i tos. Pos so até não con cor dar com to dos os seus re -
cla mos, mas de fen de rei sem pre o di re i to que eles têm 
de se or ga ni zar, fa zer pas se a tas e pro tes tar con tra
aqui lo que não con cor dam. No en tan to, não pos so
con cor dar, como de mo cra ta que sou, com esse tipo
de ir res pon sa bi li da de co me ti da por pes so as de sa vin-
das que se in fil tra ram nes se mo vi men to le gí ti mo e de -
mo crá ti co.

Ago ra, va mos di re ta men te ao as sun to, Sr. Pre si-
den te.

Como eu dis se, o as sun to é re nún cia fis cal. A di -
vul ga ção do do cu men to in ti tu la do Ro te i ro da Agen da
de De sen vol vi men to, que con tém di re tri zes para o
cres ci men to sus ten tá vel com me lho ria do bem-es tar
so ci al e da dis tri bu i ção de ren da, anun cia a pro pos ta
de que o Go ver no Lula re a va li a rá a po lí ti ca atu al de
con ces são de in cen ti vos fis ca is com tri bu tos fe de ra is
e cri a rá me ca nis mos para ma i or con tro le dos re sul ta-
dos e da efi ciên cia dos in cen ti vos con ce di dos.

Não é pou co o que a União per de, anu al men te,
com tri bu tos fe de ra is não ar re ca da dos, em ra zão dos
in cen ti vos fis ca is. Se gun do le van ta men to di vul ga do
pela Re ce i ta Fe de ral, o mon tan te da re nún cia fis cal
com tri bu tos fe de ra is – só com tri bu tos fe de ra is, Srs.
Se na do res – será da or dem de R$23,9 bi lhões, nes te
ano, o ano de 2003. Ora, es ses qua se R$24 bi lhões
cor res pon dem a 1,7% do PIB do País, a 10,64% do
to tal de im pos tos e de con tri bu i ções fe de ra is que a
so ci e da de paga, bem como – pres tem bem aten ção – 
a qua tor ze ve zes o vo lu me de re cur sos pre vis tos para 
se rem gas tos, nes te ano, com o pro gra ma Fome
Zero!

A com pa ra ção pode ser fe i ta tam bém com os
gas tos do se tor Sa ú de. Veja bem, Sr. Pre si den te, a
Re ce i ta Fe de ral es ti ma o va lor de R$23,9 bi lhões em
re nún cia fis cal, en quan to que a pre vi são or ça men tá-
ria, com os cré di tos, soma R$27 bi lhões e, até o dia 4
de ju lho, fo ram em pe nha dos apro xi ma da men te R$14
bi lhões.

Assim, é so bre essa mon ta nha de di nhe i ro pú -
bli co – R$24 bi lhões! –, que se di re ci o na a aten ção do 
Go ver no. Nada mais ra zoá vel, nada mais jus to.

Sr. Pre si den te, na óti ca dos go ver nan tes, o prin -
ci pal pro ble ma do atu al sis te ma tri bu tá rio con sis te na
sua in ca pa ci da de de ar re ca dar os re cur sos su fi ci en-
tes para equi li brar o or ça men to. Pas sa mos por con -
jun tu ra em que os re cur sos pú bli cos para in ves ti men-
to são cada vez mais es cas sos, pois par ce las cada

vez ma i o res do Orça men to-Ge ral da União res tam
com pro me ti das para pa gar a pe sa da dí vi da pú bli ca.
Este ano, se gun do in for ma ções for ne ci das pelo pró -
prio Lí der do Go ver no e pelo Mi nis tro José Dir ceu, ao
Go ver no res tam ape nas R$4 bi lhões para in ves ti men-
to, en quan to R$24 bi lhões são para a re nún cia fis cal.

Por sua vez, a so ci e da de en con tra-se exa u ri da
em sua ca pa ci da de de pa gar im pos tos: pes so as fí si-
cas, pes so as ju rí di cas, em pre sá ri os e fun ci o ná ri os
pú bli cos, mas sa cra dos que es tão por esta car ga tri -
bu tá ria que – nun ca é de ma is re pe tir –, se si tua em ní -
vel de pa í ses de sen vol vi dos com avan ça do es ta do de 
bem-es tar so ci al. Aqui, no Bra sil, a car ga tri bu tá ria já
pas sa dos 35% do PIB, com ten dên cia a au men tar
ain da um pou co mais.

As pes so as, em bo ra pres si o nem pe los ser vi ços
pú bli cos (sa ú de, edu ca ção, se gu ran ça pú bli ca), não
se mos tram dis pos tas a con tri bu ir, na mes ma pro por-
ção, para o fi nan ci a men to des ses mes mos bens e
ser vi ços, por que não há uma con tra par ti da po si ti va,
pro por ci o nal. Com a de te ri o ra ção ge ne ra li za da dos
ser vi ços pú bli cos es sen ci a is do País, há pou co ou ne -
nhum es tí mu lo para su por tar o atu al ônus fis cal, sen -
do, por tan to, mí ni mas as pos si bi li da des de ace i ta ção
de au men tos no ní vel da car ga tri bu tá ria.

Infor ma ti vo do Con se lho Fe de ral dos Con ta bi lis-
tas nos in for ma que “as au to ri da des fa zen dá ri as têm
afir ma do que, para cada real ar re ca da do, um real é
so ne ga do. Des sa for ma, se fos sem eli mi na das a eva -
são fis cal e a so ne ga ção, a car ga tri bu tá ria real po de-
ria ser, ade qua da men te, men su ra da so bre um PIB
ma i or e mais pró xi mo da re a li da de. Em ra zão des tas
dis tor ções, al guns con tri bu in tes têm ar ca do com uma
car ga fis cal ex tre ma men te ele va da, o que tor na to tal-
men te in jus to o atu al sis te ma tri bu tá rio.Alguns pa gam
mu i to e mu i tos pa gam pou co. Ape sar dis so, o que se
cons ta ta é uma cres cen te vo ra ci da de fis cal que au -
men ta os tri bu tos a cada vez que se cria uma nova ne -
ces si da de de re cur sos”.

Por tan to, Sr. Pre si den te, nes se con tex to, a ra ci-
o na li za ção do gas to pú bli co tor na-se fun da men tal. De 
cada real deve ser ex tra í do o ma i or re sul ta do pos sí vel
em ter mos de bem-es tar so ci al. Cada gas to deve ser
re a va li a do, e pri o ri da des de vem ser de fi ni das. No
caso das re nún ci as fis ca is, são 24 bi lhões de re a is
por ano, em re la ção aos qua is, em sua ma i o ria, nin -
guém tem a me nor idéia do im pac to que es tão ten do
para pro mo ver as fi na li da des que jus ti fi cam tais re-
nún ci as. É ne ces sá rio des co brir! Como cos tu ma di zer
o pró prio Pre si den te: va mos abrir a ca i xa pre ta da re -
nún cia fis cal. Para onde está se es va in do esse di nhe i-
ro?
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No mo men to em que o País está pre pa ra do
para fa zer a re for ma tri bu tá ria, é ne ces sá rio ter em
men te que a am pli a ção da base de in ci dên cia dos tri -
bu tos po de rá pro por ci o nar um au men to glo bal da car -
ga tri bu tá ria, mas com re du ção sen sí vel da car ga in di-
vi du al. O que que ro di zer, Sr. Pre si den te, é que a tri -
bu ta ção deve al can çar o ma i or nú me ro pos sí vel de
con tri bu in tes, des de que fi que mais bem dis tri bu í da
do que a atu al, pois onde to dos pa gam, e se paga pro -
por ci o nal men te aos ren di men tos, to dos pa gam me-
nos e to dos pa gam sa tis fe i tos, des de que os ser vi ços
se jam bem pres ta dos.

Srªs e Srs. Se na do res, a am pli a ção da base de
in ci dên cia dos tri bu tos pode ocor rer pela me lhor dis ci-
pli na da re nún cia fis cal, pois é ine gá vel, por exem plo,
que essa re nún cia fis cal é um efi ci en te ins tru men to
de de sen vol vi men to re gi o nal. Enten do que a re nún cia
fis cal é uma ex ce ção, não pode ser uma re gra. Ve ja-
mos o caso da Su de ne: ain da que mu i tas fa lhas co -
me ti das pre ci sem ser cor ri gi das, os res pon sá ve is pu -
ni dos e res sar ci dos os co fres pú bli cos, para a Re gião
Nor des te, os in cen ti vos fis ca is da Su de ne re pre sen-
ta ram o gran de fa tor de de sen vol vi men to. Cer ta men-
te, com a re cri a ção da Su de ne, no vos be ne fí ci os fis -
ca is de ve rão ser im ple men ta dos pelo Go ver no Lula
para pro mo ver o de sen vol vi men to sus ten tá vel da Re -
gião Nor des te e dar sus ten ta ção fi nan ce i ra e eco nô-
mi ca àque la re gião, que pre ci sa sair de ver go nho sa
de si gual da de.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – Se na dor Mão San ta, em um mi nu to
ter mi na rei o meu pro nun ci a men to e cer ta men te irei
ser brin da do com o apar te de V. Exª.

No mes mo sen ti do, as leis de in cen ti vo à cul tu ra
e ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co cons ti-
tu em ele men to es sen ci al para o fo men to da ati vi da de
cul tu ral e tec no ló gi ca em nos so País. Em meio a essa
ten ta ti va de me lhor dis ci pli nar as re nún ci as fis ca is, é
im pe ri o so fi car aten to para se con si de rar a pe cu li a ri-
da de des se me ca nis mo, que se apar ta da ló gi ca da
ar re ca da ção e que se ins cre ve como im por tan te ele -
men to da po lí ti ca cul tu ral e ci en tí fi ca.

Ora, a le gis la ção de po lí ti ca cul tu ral, des de a co -
nhe ci da Lei Sar ney e da Lei Rou a net, de mons trou
como essa ini ci a ti va é ven ce do ra, ape sar da drás ti ca
re du ção cul tu ral no pe río do do Go ver no Col lor. Os nú -
me ros de in ves ti men tos no se tor cul tu ral nes tas úl ti-
mas dé ca das são bas tan te sig ni fi ca ti vos e os re sul ta-
dos es tão es tam pa dos na mí dia, no ci ne ma, nas rá di-
os, nas obras de pre ser va ção de nos so pa tri mô nio
cul tu ral.

Eu não po de ria en cer rar o meu pro nun ci a men to
sem an tes ter o pra zer de dar um apar te ao com pa-
nhe i ro de lu tas em fa vor da sa ú de e do de sen vol vi-
men to do Nor des te, o bri lhan te Se na dor Mão San ta.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – E
de po is a mim, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
Peço-lhe en ca re ci da men te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Pois não, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
Será um pra zer mu i to gran de ouvi-lo tam bém.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Caro Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª en ri que ce esta Casa 
e de mons tra pre o cu pa ção com os im pos tos, pro ble-
ma mu i to im por tan te e an ti go – Cris to já os ha via en -
fren ta do com aque la fra se: “Dai a Cé sar o que é de
Cé sar e a Deus o que é de Deus”. Isso tudo foi es tu da-
do. V. Exª, que faz par te do blo co de apo io ao Go ver-
no, tem que com prar um li vro do gran de es tu di o so e
eco no mis ta ita li a no Vil fre do Pa re to. Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, os ita li a nos, que sou be ram fa zer o
Re nas ci men to por meio das gran des des co ber tas,
tais como a bús so la, a pól vo ra e a im pren sa, fo ram
gran des lí de res e tam bém fi ze ram des co ber tas na
eco no mia. Isso tudo foi es tu da do. O que digo é que a
ig no rân cia é au da ci o sa. Pa re to es tu dou e tem uma
tese ve rí di ca. Go ver nei o Pi a uí ba se a do nes sas con -
di ções e o equi li brei. Pa re to de fen de a tese de que,
em qual quer ati vi da de hu ma na, prin ci pal men te nas
ati vi da des eco nô mi cas, 20% pro du zem 80% das ri-
que zas. Isso ocor re em qual quer so ci e da de. Nes te
Par la men to, ape nas 20% se de di cam e li de ram. Por-
tan to, o cor re to é a fis ca li za ção e o im pos to so bre os
20% gran di o sos, que pro du zem 80% da ar re ca da ção.
Dez por cen to pa gam vo lun ta ri a men te e o res tan te,
ou seja, 70%, são os que não po dem pa gar im pos tos,
os de sem pre ga dos, os su bem pre ga dos, os que não
con se gui ram en trar no mer ca do de tra ba lho. Isso tudo 
é mu i to sim ples e os es tu di o sos es tão se equi li bran do
com essa tese de eco no mia uni ver sal de Pa re to – fis -
ca li zar os po de ro sos e os ri cos. Esses é que es tão
sal vos e es tão pe din do sub sí di os. Ago ra se dá o IPI
para os au to mó ve is. Por que não se dá para os pe-
que nos tra ba lha do res, os que fa zem os pe que nos ob -
je tos, ar te sa na tos, os que fa zem a ge la de i ra, a bi ci-
cle ta, etc? Pa re to já es tu dou isso e ofe re ceu o re sul ta-
do ao mun do. Acho que isso deve ser acres cen ta do
ao pro nun ci a men to de V. Exª para ilu mi nar a nos sa
equi pe eco nô mi ca.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Agra de ço a V. Exª. Con si de ro que
suas pa la vras vêm for ta le cer o ra ci o cí nio que de sen-
vol vi ao lon go des te dis cur so, no ta da men te por que,
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quan do fa la mos em jus ti ça tri bu tá ria, que re mos in clu-
ir prin ci pal men te aque les que po dem pa gar im pos to.
Os que não po dem pa gar im pos to têm que ser pre-
ser va dos e par ti ci par da dis tri bu i ção de ren da do País 
por meio de po lí ti cas so ci a is con sis ten tes.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Va la da res, que ro cum pri men tar V. Exª por mais
esse cri te ri o so, opor tu no e in te li gen te pro nun ci a men-
to. V. Exª toca com lu ci dez nes se tema do sis te ma tri -
bu tá rio bra si le i ro, que é com ple xo e de li ca do, por que
en vol ve in te res ses mu i to gran des e le gí ti mos. E V. Exª 
o faz com mu i ta pro pri e da de, cha man do a aten ção
para a ques tão da re nún cia fis cal, que, efe ti va men te,
é uma dre na gem de de ze nas de bi lhões de re a is dos
co fres pú bli cos para ali men tar ati vi da des que são úte -
is e me re ce do ras, sim, des se tra ta men to. V. Exª diz
mu i to bem quan do diz que o im por tan te é ha ver cri té-
rio, é fa zer-se uma re vi são cri te ri o sa de to dos os in-
cen ti vos que têm sido con ce di dos. O Go ver no está
pro ce den do des sa for ma, pois, na ver da de, o in cen ti-
vo fis cal é ne ces sá rio para o de sen vol vi men to das re -
giões me nos en ri que ci das, para o de sen vol vi men to
da ciên cia e da tec no lo gia e para o de sen vol vi men to
das ati vi da des cul tu ra is. Nes te pon to, gos ta ria de
apro ve i tar o lú ci do pro nun ci a men to de V. Exª para
cha mar a aten ção des ta Casa para uma ques tão que
está sen do de ba ti da na re for ma tri bu tá ria a res pe i to
dos in cen ti vos fis ca is es ta du a is, das re ce i tas do
ICMS para ati vi da des cul tu ra is. É im por tan te que es -
ses in cen ti vos se jam man ti dos. A ati vi da de cul tu ral
pra ti ca men te não con ta com re cur sos pú bli cos or ça-
men tá ri os – me nos de 1% –, mas é ex tre ma men te im -
por tan te para a for ma ção da nos sa pró pria na ci o na li-
da de, para não fa lar da sua in fluên cia so bre a eco no-
mia. A ati vi da de cul tu ral se ali men ta qua se que ex clu-
si va men te de re nún cia fis cal, e é im por tan te que haja
re nún cia fis cal fe de ral, como é o caso da Lei Rou a net
e da Lei Sar ney, mas tam bém aque la le gis la ção es ta-
du al que per mi te o in cen ti vo fis cal do ICMS para fins
cul tu ra is. Cum pri men to V. Exª pelo bri lhan te pro nun ci-
a men to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, vou en cer rar o meu
pro nun ci a men to, mas an tes que ro agra de cer ao Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, no bre com pa nhe i ro da
base do Go ver no, nos so ex-Pre fe i to do Rio de Ja ne i ro
e um gran de téc ni co em Eco no mia, que tem mu i to a
nos en si nar. Para nós, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, a
pa la vra de V. Exª cons ti tui um gran de in cen ti vo. Os es -
tu dos de V. Exª, re a li za dos du ran te todo esse tem po

de man da to como Se na dor da Re pú bli ca, não só ago -
ra como no pas sa do, re ve lam um co nhe ci men to por -
me no ri za do da eco no mia bra si le i ra e, aci ma de tudo,
um com pro mis so com o so ci al e com a cul tu ra, con -
trá rio às dis pa ri da des so ci a is. Obri ga do a V. Exª, no -
bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res: na tar -
de de hoje, gos ta ria de le van tar um pon to so bre ques -
tão que se re la ci o na com a ra ci o na li za ção dos gas tos
pú bli cos no Bra sil: a ques tão das re nún ci as fis ca is.
Co me ço este dis cur so por lou var a pre o cu pa ção que
tem de mons tra do o Go ver no Fe de ral com esta ques -
tão.

A di vul ga ção do do cu men to in ti tu la do Ro te i ro
da Agen da de De sen vol vi men to, que con tém di re tri-
zes para o cres ci men to sus ten tá vel com me lho ria do
bem-es tar so ci al e da dis tri bu i ção de ren da, anun cia a 
pro pos ta de que o Go ver no re a va li a rá a po lí ti ca atu al
de con ces são de in cen ti vos fis ca is com tri bu tos fe de-
ra is e cri a rá me ca nis mos para ma i or con tro le dos re -
sul ta dos e da efi ciên cia dos in cen ti vos con ce di dos.

Não é pou co o que a União per de, anu al men te,
com tri bu tos fe de ra is não ar re ca da dos, em ra zão dos
in cen ti vos fis ca is. Se gun do le van ta men to di vul ga do
pela Re ce i ta Fe de ral, o mon tan te da re nún cia fis cal
com tri bu tos fe de ra is será da or dem de 23,9 bi lhões
de re a is este ano! Ora, es ses qua se 24 bi lhões de re -
a is, – lem bra-nos os prin ci pa is jor na is do País, – cor -
res pon dem a 1,7% do PIB do País, a 10,64% do to tal
de im pos tos e de con tri bu i ções fe de ra is que a so ci e-
da de paga, bem como a 14 ve zes o vo lu me de re cur-
sos pre vis tos para se rem gas tos, nes te ano, com o
Pro gra ma Fome Zero!

A com pa ra ção pode ser fe i ta tam bém com os
gas tos do se tor Sa ú de. Veja bem, Sr. Pre si den te, a
Re ce i ta Fe de ral es ti ma o va lor de 23,9 bi lhões de re a-
is em re nún cia fis cal, en quan to que a pre vi são or ça-
men tá ria, com os cré di tos, so mam 27 bi lhões e até o
dia 4 de ju lho fo ram em pe nha dos apro xi ma da men te
14 bi lhões de re a is.

Assim, é so bre essa mon ta nha de di nhe i ro pú -
bli co, – 24 bi lhões de re a is!, – que se di re ci o na a aten -
ção do Go ver no Fe de ral. Nada mais ra zoá vel, nada
mais jus to.

Sr. Pre si den te, na óti ca dos go ver nan tes, o prin -
ci pal pro ble ma do atu al sis te ma tri bu tá rio con sis te na
sua in ca pa ci da de de ar re ca dar os re cur sos su fi ci en-
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tes para equi li brar o or ça men to. Pas sa mos por con -
jun tu ra em que os re cur sos pú bli cos para in ves ti men-
to são cada vez mais es cas sos, pois par ce las cada
vez ma i o res do Orça men to Ge ral da União res tam
com pro me ti das para pa gar a pe sa da dí vi da pú bli ca.
Por sua vez, a so ci e da de en con tra-se exa u ri da em
sua ca pa ci da de de pa gar im pos tos, mas sa cra da que
está por car ga tri bu tá ria que, – nun ca é de ma is re pe-
tir, – se si tua em ní vel de pa í ses de sen vol vi dos com
avan ça do Esta do de Bem-Estar So ci al.  Aqui, no Bra -
sil, a car ga tri bu tá ria está por vol ta de 35% do PIB,
com ten dên cia de au men tar ain da um pou co mais.

As pes so as, em bo ra pres si o nem pe los ser vi ços
pú bli cos, não se mos tram dis pos tas a con tri bu ir, na
mes ma pro por ção, para o fi nan ci a men to des ses mes -
mos bens e ser vi ços. Com a de te ri o ra ção ge ne ra li za-
da dos ser vi ços pú bli cos es sen ci a is no País, há pou -
co ou ne nhum es tí mu lo para su por tar o atu al ônus fis -
cal, sen do, por tan to, mí ni mas as pos si bi li da des de
ace i ta ção de au men tos no ní vel da car ga tri bu tá ria.

Infor ma ti vo do Con se lho Fe de ral dos Con ta bi lis-
tas nos in for ma que “as au to ri da des fa zen dá ri as têm
afir ma do que, para cada real ar re ca da do, um real é
so ne ga do. Des sa for ma, se fos sem eli mi na das a eva -
são fis cal e a so ne ga ção, a car ga tri bu tá ria real po de-
ria ser, ade qua da men te, men su ra da so bre um PIB
ma i or e mais pró xi mo da re a li da de. Em ra zão des tas
dis tor ções, al guns con tri bu in tes têm ar ca do com uma
car ga fis cal ex tre ma men te ele va da, o que tor na to tal-
men te in jus to o atu al sis te ma tri bu tá rio. Alguns pa gam
mu i to e mu i tos pa gam pou co. Ape sar dis so, o que se
cons ta ta é uma cres cen te vo ra ci da de fis cal que au -
men ta os tri bu tos a cada vez que se cria uma nova ne -
ces si da de de re cur sos”.

Por tan to, nes se con tex to, a ra ci o na li za ção do
gas to pú bli co tor na-se fun da men tal. De cada real
deve ser ex tra í do o ma i or re sul ta do pos sí vel em ter -
mos de bem-es tar so ci al. Cada gas to deve ser re a va-
li a do, e pri o ri da des de vem ser de fi ni das. No caso das
re nún ci as fis ca is, são 24 bi lhões de re a is por ano, em
re la ção aos qua is, em sua ma i o ria, nin guém tem a
me nor idéia do im pac to que es tão ten do para pro mo-
ver as fi na li da des que jus ti fi cam tais re nún ci as. É ne -
ces sá rio des co brir!

No mo men to em que o País está pre pa ra do
para fa zer a Re for ma Tri bu tá ria, é ne ces sá rio se ter
em men te que a am pli a ção da base de in ci dên cia dos
tri bu tos po de rá pro por ci o nar um au men to glo bal da
car ga tri bu tá ria, mas com re du ção sen sí vel da car ga
in di vi du al. O que que ro di zer – faço ques tão, Sr. Pre si-
den te de de i xar cla ro esse meu po si ci o na men to – é
que a tri bu ta ção deve al can çar o ma i or nú me ro pos sí-

vel de con tri bu in tes, des de que fi que mais bem dis tri-
bu í da do que a atu al, pois onde to dos pa gam, e se
paga pro por ci o nal men te aos seus ren di men tos, to-
dos pa gam me nos!

Srªs e Srs. Se na do res, a am pli a ção da base de
in ci dên cia dos tri bu tos pode ocor rer pela me lhor dis ci-
pli na da re nún cia fis cal, pois é ine gá vel, por exem plo,
que essa re nún cia fis cal seja um efi ci en te ins tru men-
to de de sen vol vi men to re gi o nal. Ve ja mos o caso da
SUDENE – ain da que mu i tas fa lhas te nham acon te ci-
do, que pre ci sam ser cor ri gi das, os res pon sá ve is pu -
ni dos e ocor ra o res sar ci men to dos co fres pú bli cos,
para a Re gião Nor des te, os in cen ti vos fis ca is da
SUDENE re pre sen ta ram o gran de fa tor de de sen vol-
vi men to.

No mes mo sen ti do, as leis de in cen ti vo à cul tu ra
e ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co cons ti-
tu em em ele men to es sen ci al para o fo men to da ati vi-
da de cul tu ral e tec no ló gi co em nos so País. Em meio a 
essa ten ta ti va de me lhor dis ci pli nar as re nún ci as fis -
ca is, im pe ri o so fi car aten to para se con si de rar a pe cu-
li a ri da de des te me ca nis mo, que se apar ta da da ló gi ca
de ar re ca da ção e que se ins cre ve como im por tan te
ele men to da po lí ti ca cul tu ral e ci en tí fi ca.

Ora, a le gis la ção de po lí ti ca cul tu ral, des de a co -
nhe ci da Lei Sar ney e da Lei Rou a net de mons trou
como essa ini ci a ti va é ven ce do ra, ape sar da drás ti ca
re du ção cul tu ral no pe río do do go ver no Col lor. Os nú -
me ros de in ves ti men tos no se tor cul tu ral nes sas úl ti-
mas dé ca das são bas tan tes sig ni fi ca ti vos e os re sul-
ta dos es tão es tam pa dos na mí dia, no ci ne ma, nas rá -
di os, nas obras de pre ser va ção de nos so pa tri mô nio
cul tu ral.

Por tan to, quan do se fala em re nún cia fis cal e
po lí ti ca cul tu ral, bom é ve ri fi car que a sua fi na li da de é
fo men tar nas em pre sas uma “cul tu ra de in ves ti men to
cul tu ral”, além da ne ces si da de de se di re ci o nar re cur-
sos pú bli cos para o se tor cul tu ral.

Sem dú vi da al gu ma, pen san do no Bra sil gran -
de, a re nún cia fis cal ne ces si ta ser per fe i ta men te re -
gu la da, uti li za da no mo men to cer to e em ade qua da
con ve niên cia, no ta da men te nes ses tem pos de pou-
cos re cur sos para uma de man da so ci al cres cen te,
pois se deve le var em con si de ra ção seu im pac to para
a po lí ti ca cul tu ral bra si le i ra, além de ser vir de ins tru-
men to para o de sen vol vi men to re gi o nal, mu i to em bo-
ra não deva ser o úni co e nem o prin ci pal me ca nis mo
des sa po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal!

Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam -
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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. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que me ins cre va
para uti li zar a pa la vra, pela Li de ran ça da Mi no ria, logo 
após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Assim
que ter mi nar a Ordem do Dia, V. Exª será cha ma do.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª a mi nha
ins cri ção, nes te mo men to, para fa lar em nome da Li -
de ran ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, por cin co mi nu tos, nos ter mos do
art. 14, II, “a”, do Re gi men to Inter no, para uma co mu-
ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, “Va lha-nos Deus, o que cus ta/
O que El-Rei nos dá de gra ça/ Que anda a Jus ti ça na
pra ça/ Bas tar da, ven di da, in jus ta” (Gre gó rio de Mat -
tos Gu er ra).

Há exa ta men te um mês, o ilus tre Se na dor Tião
Vi a na foi por ta-voz de uma boa no tí cia para as For ças
Arma das. O Go ver no do Pre si den te Lula, sen si bi li za-
do com a ne ces si da de de “ma nu ten ção do apa ra to de 
pro te ção do Esta do e da de fe sa da Na ção”, de ci diu
abrir no Orça men to des te ano um cré di to su ple men-
tar de R$165 mi lhões para o Exér ci to, a Ma ri nha e a
Ae ro náu ti ca. Os re cur sos, con so an te ex po si ção de ta-
lha da e bri lhan te do Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do-
res, se rão des ti na dos a seg men tos que com põem se -
to res van guar dis tas das ins ti tu i ções mi li ta res nas áre -
as de edu ca ção, de sa ú de, além da ma nu ten ção dos
quar téis com far da men to e ali men ta ção.

Em seu pro nun ci a men to, o Se na dor Tião Vi a na,
como sem pre um ar gu to de fen sor do Go ver no nes ta
Casa, anun ci ou que a pre vi são le gal do in ves ti men to
ex tra dava “um bas ta a qual quer es pe cu la ção so bre
uma even tu al fal ta de sen si bi li da de do atu al Go ver no
com as For ças Arma das“ e que ser via como um “ges -

to de co-res pon sa bi li da de e, so bre tu do, o pron to cum -
pri men to dos com pro mis sos as su mi dos em cam pa-
nha pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va no que
diz res pe i to a ati vi da des de de fe sa bra si le i ra”.

Sr. Pre si den te, in fe liz men te o es tam pi do era frá -
gil e se tor nou uma bala per di da. O Diá rio Ofi ci al da
União do úl ti mo dia 31 de ju lho pu bli cou a Lei de Di re-
tri zes Orça men tá ri as de 2003, e jus ta men te os seg-
men tos que o ca rís si mo Lí der do PT men ci o nou como 
des ti na tá ri os de di nhe i ro ex tra en tra ram na lis ta do
con tin gen ci a men to de 2004. Ao ve tar o art. 71 da
LDO, que res sal va das li mi ta ções de em pe nho as
des pe sas com sa ú de, edu ca ção e co mi da, o Exce len-
tís si mo Se nhor Pre si den te co me teu uma ale i vo sia
com a Na ção. Isso de mons tra, como já tive opor tu ni-
da de de men ci o nar, a fal ta de sin ce ri da de po lí ti ca do
Pa lá cio do Pla nal to.

Se o Go ver no mos tra que quer di mi nu ir a mis -
são das For ças Arma das, foi de so nes to com o Se na-
dor Tião Vi a na, seu Lí der, e, na tu ral men te, não de i-
xou de ca u sar má im pres são so bre a taxa de vo la ti vi-
da de dos com pro mis sos as su mi dos. Nes te caso par -
ti cu lar, so ne gou o prin cí pio bá si co da le al da de do pró -
prio Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res, que ge ren cia
a Pre si dên cia da Re pú bli ca, logo o Se na dor Tião Vi a-
na, que de fen de o Go ver no Lula com tan ta ga lhar dia
e com tan ta sin ce ri da de.

Em re la ção às For ças Arma das, a pu bli ca ção do 
Diá rio Ofi ci al de sa bou como uma tem pes ta de de frus -
tra ção. O Exér ci to, que dis pen sa os seus re ser vis tas
com seis me ses de an te ce dên cia por fal ta de ra ção,
ago ra já sabe que em 2004 os pra tos vão con ti nu ar
va zi os, mes mo se o Go ver no os ins cre ver no até ago -
ra anê mi co Pro gra ma Fome Zero. A Ae ro náu ti ca, que
pos sui me ta de da fro ta de suas ae ro na ves em solo
por fal ta de com bus tí vel e ma nu ten ção, tam bém está
ci en te de que no pró xi mo ano a si tu a ção vai pi o rar e a
qua li da de de pre pa ra ção dos seus ca de tes pode ter
pane seca.A Ma ri nha, atra ca da em pas sa do de gran -
de za, tem cons ciên cia de que per ma ne ce rá no mar
da de ses pe ran ça.

Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no Lula está con -
tin gen ci an do re cur sos que po de rão cus tar caro à ma -
nu ten ção da qua li da de de ser vi ços de edu ca ção e sa -
ú de, a exem plo do Hos pi tal Mar cí lio Dias, no Rio de
Ja ne i ro; do Hos pi tal das For ças Ara ma das, em Bra sí-
lia, que in clu si ve aten de ao cor po di plo má ti co se di a do
na Ca pi tal da Re pú bli ca; do Insti tu to Mi li tar de Enge -
nha ria do Exér ci to; e da Aca de mia da For ça Aé rea,
em Pi ras su nun ga, São Pa u lo.

O mal si na do cor te or ça men tá rio vai com pro me-
ter o ní vel de ex ce lên cia do en si no pre pa ra tó rio para a 
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for ma ção dos ofi ci a is. O Go ver no Lula está sub tra in-
do uma das mais ca ras tra di ções das ins ti tu i ções mi li-
ta res re pre sen ta da na qua li fi ca ção do sol da do bra si-
le i ro.

Srªs e Srs. Se na do res, se o Bra sil gran je ou res -
pe i to in ter na ci o nal nas mis sões de paz que in te gra
des de a cri a ção da Orga ni za ção das Na ções Uni das,
a ra zão deve ser cre di ta da à ex ce lên cia dos cen tros
de for ma ção de pra ças e da ofi ci a li da de. Por ou tro
lado, en ten do que um País que se pro põe a in te grar o
Con se lho de Se gu ran ça da ONU não se pode fur tar a
ali men tar a tro pa que ga ran te sua pró pria so be ra nia.
Isso é uma pa tus ca da com o in te res se es tra té gi co do
País, des mo ti va as For ças Arma das e nos tor na, a to -
dos os bra si le i ros, mais po bres de go ver no.

Sr. Pre si den te, o que mais im pres si o na é a im -
pro pri e da de das ra zões do veto apos to pelo Se nhor
Pre si den te, que as sim jus ti fi ca o cor te de ali men ta-
ção, far da men to, edu ca ção e sa ú de das três Armas:
“O aten di men to às exi gên ci as con ti das na pro pos ta –
a não-li mi ta ção de em pe nho – po de ria sa cri fi car o
cum pri men to e a qua li da de de ou tras atri bu i ções
igua is ou até mais re le van tes”.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Infe liz-
men te, não pode ha ver apar te nas co mu ni ca ções de
Li de ran ça.

Peço ao Se na dor De mós te nes Tor res que con -
clua seu pro nun ci a men to, pois seu tem po já se es go-
tou.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Con cluo-o, Sr. Pre si den te, di zen do que fico in dig na do
com um Go ver no ele i to com a pro mes sa de res ga tar
o pas si vo so ci al des te País e que não con si de ra pri o-
ri da de o fun ci o na men to dig no de uma ins ti tu i ção es -
co lar ou hos pi ta lar.

Por fim, gos ta ria de me so li da ri zar com o Lí der
Tião Vi a na, cuja au to ri da de mo ral foi vi li pen di a da
pela chi ca ni ce pa la ci a na.

Mu i to obri ga do.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra, por ter sido ci ta do no mi nal-
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na para uma ex pli ca ção
pes so al, por cin co mi nu tos, con for me o art. 14 do Re -
gi men to Inter no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para uma
ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta va mu i to aten to

ao pro nun ci a men to do emi nen te Se na dor De mós te-
nes Tor res, que fa lou em nome da sua Ban ca da, do
Par ti do da Fren te Li be ral, em um ges to que não é atí -
pi co em sua tra je tó ria par la men tar no Se na do, a de fe-
sa das For ças Arma das, do Mi nis té rio da De fe sa. Se -
gu ra men te, tra ta-se de uma pre o cu pa ção jus ta, de
mé ri to, mas traz a ne ces si da de de al gu mas ex pli ca-
ções de mi nha par te, vis to que fui ci ta do pela ma té ria.

De fato, há me nos de um mês e meio, o Se na dor
De mós te nes Tor res fez um for te pro nun ci a men to me -
di an te o qual so li ci tou a pre ser va ção de in ves ti men tos
fun da men ta is na área da de fe sa no Bra sil e ex pôs a
di fi cul da de que es tá va mos vi ven do em fun ção do
gran de con tin gen ci a men to.

Em se gui da, subi à tri bu na do Se na do e ma ni-
fes tei a apro va ção, jun to à Co mis são Mis ta de Orça -
men to do Con gres so Na ci o nal, da am pli a ção de re-
cur sos para as For ças Arma das, nas áre as lo gís ti ca,
ali men tar, hos pi ta lar e es tra té gi ca, com o apo io do
Par ti do dos Tra ba lha do res e dos de ma is par ti dos.
Trou xe essa ma té ria com uma con si de ra ção po si ti va
do Go ver no do Pre si den te Lula. 

Con ver sei com se to res das For ças Arma das,
par ti ci pei de al mo ço com os co man dan tes do Exér ci-
to e da Ae ro náu ti ca, tra ta mos de as sun tos di ver sos e
fo mos pe gos de sur pre sa com a de ci são atí pi ca, to -
ma da em fun ção de uma ne ces si da de ime di a ta do
Go ver no, do con tin gen ci a men to dos re cur sos que
eram con si de ra dos li be ra dos e, re pi to, apro va dos
com o apo io efe ti vo do Par ti do dos Tra ba lha do res.

É bom que se es cla re ça que a ne ces si da de de
in ves ti men to nas For ças Arma das é re co nhe ci da pelo 
nos so Par ti do, pelo atu al Go ver no. Não te nho dú vi da
de que, nes sa ca mi nha da para uma mu dan ça na eco -
no mia na ci o nal, com o ce ná rio ma cro e co nô mi co fa vo-
rá vel ao mo men to po lí ti co, so ci al e eco nô mi co bra si-
le i ro, o Go ver no Fe de ral sa be rá tra tar com dis tin ção
his tó ri ca o pa pel fun da men tal das For ças Arma das
bra si le i ras. O Pre si den te Lula tem ex ter na do, como é
re co nhe ci do pe los co man dan tes mi li ta res, o mais ab -
so lu to en ten di men to e a mais con cre ta so li da ri e da de
à ne ces si da de de um in ves ti men to per ma nen te e
cres cen te na área de de fe sa. É bem ver da de que o
des man te la men to e o en fra que ci men to das For ças
Arma das é uma he ran ça de i xa da pe los go ver nos an -
te ri o res.

Pos so tes te mu nhar a afli ção e a in ten sa ma ni-
fes ta ção, jun to à Co mis são de Orça men to, dos ope ra-
do res das For ças Arma das, que agem com uma as -
ses so ria par la men tar, atra ves san do no i tes, che gan do
ao ama nhe cer do dia em bus ca de qual quer pos si bi li-
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da de de man ter re cur sos jul ga dos es sen ci a is e fun -
da men ta is para a de fe sa bra si le i ra.

Essa ma té ria, cre io, ten de a so frer for te mu dan-
ça no Go ver no do Pre si den te Lula. Te nho cer te za da
res pon sa bi li da de e da per cep ção de Sua Exce lên cia,
o Pre si den te da Re pú bli ca, no tra ta men to des se as -
sun to.

E mais ain da, re a fir mo o que eu dis se no meu úl -
ti mo dis cur so: a de ter mi na ção do Go ver no do Pre si-
den te Lula foi aca tar as emen das par la men ta res
apre sen ta das no Con gres so Na ci o nal que não per mi-
tam o con tin gen ci a men to de áre as fun da men ta is do
Esta do, como se gu ran ça ali men tar, edu ca ção, sa ú de,
ciên cia e tec no lo gia, de fe sa. Esse é o en ten di men to
do Con gres so e da so ci e da de bra si le i ra para o Orça -
men to a ser exe cu ta do no exer cí cio de 2004, pois o
Orça men to atu al é re sul ta do de um for te e gra ve con -
tin gen ci a men to.

Nun ca é de ma is lem brar que o Go ver no an te ri or
de i xou uma he ran ça de R$10 bi lhões a pa gar, o que
fere gra ve men te cláu su las con tra tu a is com o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Res pe i to o Se na dor De mós te nes Tor res pelo
que dis se em seu pro nun ci a men to em de fe sa das
For ças Arma das, de fe sa que to dos nós, do Par ti do
dos Tra ba lha do res e do Blo co de apo io ao Go ver no,
tam bém fa ze mos, mas afir mo que nin guém me lhor do 
que o Pre si den te Lula para dar a res pos ta de so li da ri-
e da de que me re cem as For ças Arma das bra si le i ras.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, pela Li de ran ça
da Mi no ria, por cin co mi nu tos, de acor do com o Re gi-
men to Inter no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Par la men to bra si le i ro vive, nes te
mo men to, ins tan tes de dis cus sões pro fí cu as, de emu -
la ções, de bus ca, com mu i ta res pon sa bi li da de, do in -
te res se na ci o nal. Re fi ro-me às dis cus sões em tor no
da re for ma da pre vi dên cia e da re for ma tri bu tá ria.

A re for ma da pre vi dên cia co me ça a to mar for ma
pelo voto dado a um re la tó rio apre sen ta do e subs tan-
ti va men te mo di fi ca do pela ma ni fes ta ção da so ci e da-
de e do Con gres so, que in ter pre ta o sen ti men to da
so ci e da de.

A pro pos ta de re for ma da pre vi dên cia não é
boa, por ser mu i to mais fis ca lis ta e mu i to me nos con -
ce i tu al. Ela não tem a pro fun di da de que pre ci sa ria ter
para ser per ma nen te, lon ge va, du ra dou ra, para pro-
du zir re sul ta dos efi ca zes por um lon go tem po. Ela
pro du zi rá efe i tos es pas mó di cos. Re pi to, ela não é

con ce i tu al, mas, de qual quer ma ne i ra, en tre a pro pos-
ta ori gi nal – in jus ta com mu i tos seg men tos da so ci e-
da de e, do pon to de vis ta cons ti tu ci o nal, de fe i tu o sa –
e a atu al, esta en cer ra, em si pró pria, gran des avan -
ços, pe las ma ni fes ta ções de go ver na do res, do Ju di-
ciá rio e do Con gres so Na ci o nal.

Está em vias de ser apre ci a da a re for ma tri bu tá-
ria. E so bre isso é que que ro fa zer uma co mu ni ca ção,
em nome do meu Par ti do, que é um par ti do de opo si-
ção. Na re for ma da Pre vi dên cia, Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, em mo men to al gum, qual quer Mu ni-
cí pio ou en ti da de mu ni ci pal foi cha ma do a opi nar ou a
sua opi nião foi con si de ra da. Os ca mi nhos da pá tria
pas sam pela ter ra de cada um de nós.A Na ção não é
a Na ção, nem são os Esta dos; é o Mu ni cí pio, onde
mora o ci da dão.

Qu an do V. Exª, Sr. Pre si den te, com pra al gu ma
co i sa e emi te um che que, emi te no seu Mu ni cí pio, na
sua ci da de de São Pa u lo; quan do V. Exª abas te ce o
seu car ro, V. Exª paga com o che que em São Pa u lo e
paga a um pos to lo ca li za do no Mu ni cí pio de São Pa u-
lo, como eu po de ria pa gar o com bus tí vel abas te ci do
na mi nha ci da de, em Mos so ró, no Rio Gran de do Nor-
te. Não pa ga mos à União, nem ao Esta do. Está em
dis cus são a re for ma tri bu tá ria. Ela virá após a re for ma
da Pre vi dên cia. O meu Par ti do tem uma pre o cu pa ção
que aqui de se jo ex ter nar: a não au diên cia que se deu
aos Mu ni cí pi os, quer in di vi du al men te, quer por in ter-
mé dio de en ti da des. E o Mu ni cí pio é a cé lu la ma ter, é
no Mu ni cí pio onde as co i sas acon te cem. E a re for ma
tri bu tá ria não pode ser ope ra da sem a ma ni fes ta ção
dos Mu ni cí pi os ser con si de ra da.

Qu e ro di zer a V. Exª, as Srªs e aos Srs. Se na do-
res que o Go ver no cha mou lí de res, au to ri da des do
Ju di ciá rio, go ver na do res para dis cu ti rem a re for ma da 
Pre vi dên cia e já co me çou a cha mar os go ver na do res
para dis cu ti rem a re for ma tri bu tá ria, po rém a voz de
quem não teve voz até ago ra, re pi to, a voz de quem
não teve voz até ago ra, os Mu ni cí pi os do Bra sil, te rão
a voz do Par ti do da Fren te Li be ral para fa lar por eles.
E não é para fa lar da boca para fora, mas fa lar com di -
plo ma le gis la ti vo efi caz, com emen da que sig ni fi que
mu dan ça efe ti va, por que a hora é ago ra. Ou é ago ra
ou não é nun ca mais. 

É evi den te que sei, como V. Exª sabe, que, de
1990 até hoje, os Mu ni cí pi os ca í ram de 19% para
13,8% na par ti ci pa ção da re ce i ta tri bu tá ria na ci o nal.
V. Exª sabe, como eu sei e o Ple ná rio sabe, que, em
1990, os im pos tos sig ni fi ca vam 75% da re ce i ta e as
con tri bu i ções 25%. As con tri bu i ções não são re par ti-
das com Esta dos e Mu ni cí pi os; os im pos tos, sim –
Impos to de Ren da e IPI. Pois, de cor ri dos tre ze anos,
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essa pro por ção de 75% para 25% caiu de 75% para
45%, que é quan to sig ni fi cam os im pos tos que são re -
dis tri bu í dos com Esta dos e Mu ni cí pi os. E as con tri bu i-
ções su bi ram de 25% para 55% – e elas não são re -
dis tri bu í das com Esta dos e Mu ni cí pi os. Nem a Cide,
que é o im pos to so bre com bus tí ve is, nem a CPMF,
nem o PIS, nem o Pa sep, nem a Co fins, nem a CSLL,
nada dis so.

Re pi to, o im pos to so bre o che que é pago no Mu -
ni cí pio pelo ci da dão que mora no Mu ni cí pio e que de -
se ja a pres ta ção do ser vi ço pú bli co que está fal tan do
aos pre fe i tos, por que eles não têm ver ba, não têm di -
nhe i ro para pres tar esse ser vi ço pú bli co.

Os Mu ni cí pi os do Bra sil – isto está na im pren sa
em ge ral – es tão fa li dos, ex ce ção fe i ta aos Mu ni cí pi os
sede de ca pi ta is, que têm uma base tri bu tá ria mais
elás ti ca para co bran ça de IPTU e ISS. Os de ma is es -
tão com ple ta men te que bra dos. E não di mi nu iu a po -
pu la ção, nem di mi nu í ram os en car gos do Mu ni cí pio
nes se pe río do; pelo con trá rio, au men tou a po pu la ção,
o nú me ro de Mu ni cí pi os e tam bém o vo lu me de en -
car gos.

Está na hora de al guém fa lar pe los Mu ni cí pi os.
O meu Par ti do vai fa lar, por tan to, mar cou uma re u-
nião para o dia 14 des te mês, no Au di tó rio Pe trô nio
Por tel la, a par tir das 9h. Já con vi da mos os Pre fe i tos
do PFL e aqui que ro con vi dar os pre fe i tos de to dos os
par ti dos, para dis cu tir mos as emen das apre sen ta das
pelo meu Par ti do. Não são emen das do PFL; são
emen das dos Mu ni cí pi os.

A pri me i ra de las, pro põe a re dis tri bu i ção da
CPMF. Por que não re dis tri bu ir esse im pos to com
Esta dos e Mu ni cí pi os, ou seja, me ta de para a União e 
a ou tra me ta de di vi di da ao meio, uma ban da para os
Esta dos, 25%, e a ou tra ban da, 25%, para os Mu ni cí-
pi os? Por que não? Esta Casa vai de ci dir.

A Cide, o im pos to so bre os com bus tí ve is, por
exem plo, fun ci o na da se guin te ma ne i ra: quan do V.
Exª com pra 20 li tros de com bus tí vel, paga o im pos to
na sua ci da de de São Pa u lo. Por que esse im pos to
não pode fi car com a ci da de de São Pa u lo ou, par te
dele, com a mi nha Mos so ró?

Pois a pro pos ta da se gun da emen da do PFL,
que é uma emen da dos Mu ni cí pi os, é no sen ti do de
que ao IPI e ao Impos to de Ren da se some a ar re ca-
da ção da Cide e que se re dis tri bua o pro du to do IPI,
do Impos to de Ren da e da Cide nos cri té ri os do Fun -
do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os.

A ter ce i ra e úl ti ma emen da: que as con tri bu i-
ções to das que sig ni fi cam 55% da re ce i ta na ci o nal se
so mem ao IPI e ao Impos to de Ren da e se trans for-

mem num gran de bolo tri bu tá rio so bre o qual, em lei
com ple men tar, se de fi ni rá um per cen tu al a ser dis tri-
bu í do ou re dis tri bu í do com Esta dos e Mu ni cí pi os.

São emen das que sig ni fi cam, na ver da de, Sr.
Pre si den te, a qua se res sur re i ção dos Mu ni cí pi os na
sua ca pa ci da de de atu ar. A apro va ção não de pen de
de nin guém que não seja de nós. 

Hoje, em um en con tro no Inter le gis, fa lan do a
pre fe i tos de to dos os par ti dos eu dis se: os que são do
PT que pe çam aos Par la men ta res do PT; os que são
do PMDB que pe çam aos seus Par la men ta res do
PMDB; os que fo rem do PFL pe çam aos seus Par la-
men ta res do PFL; os que fo rem do PDT que pe çam
aos seus Par la men ta res do PDT para vo ta rem a fa vor
não da emen da do PFL, mas da emen da que vai sal -
var os Mu ni cí pi os na sua ação. 

Re pi to, Sr. Pre si den te, os ca mi nhos da Pá tria
pas sam pela ter ra de cada um de nós, pois o des ti no
da ter ra de cada um de nós está nas nos sas mãos, e
no dia 14 o PFL co me ça a sua mis são.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der do
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
pode usar da pa la vra, por cin co mi nu tos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pois não, 
Se na dor.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Peço a pa -
la vra a V. Exª para me con si de rar ins cri to, como Lí der,
para após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será o se gun do ins cri to, ten do em pri me i ro lu gar o Se -
na dor Efra im Mo ra is.

Com a pa la vra o Se na dor Mer ca dan te.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP. Como Lí der do Go ver no. Com re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res,
não exis te ca mi nho para este País, para que pos sa-
mos su pe rar a si tu a ção de apart he id so ci al, cres cer
de for ma sus ten ta da, cons tru ir a ci da da nia, me lho rar
a qua li da de de vida e avan çar em di re ção a va lo res
como a so li da ri e da de, a li ber da de, a jus ti ça so ci al,
que não pas se pela mais ple na li ber da de de ex pres-
são, de ma ni fes ta ção den tro do Esta do de Di re i to. E
não exis te Esta do de Di re i to e nem li ber da de se não
ti ver mos um Par la men to li vre, in de pen den te, plu ra lis-
ta, onde cada ho mem que aqui está te nha uma con di-
ção pre li mi nar, que é o voto. 
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O voto é a ra zão da re pre sen ta ção. O voto é a
ex pres são da ma i o ria. O voto é a se gu ran ça do plu ra-
lis mo jun to com a li ber da de par ti dá ria, a li ber da de de
or ga ni za ção. O voto, por tan to, é uma di men são fun -
da men tal da de mo cra cia re pre sen ta ti va e da cons tru-
ção da ci da da nia.

Por tan to, uma mi no ria que hoje agri de o Par la-
men to, que bra as vi dra ças, joga pe dra na ins ti tu i ção e 
acha que essa ati tu de pode in ti mi dar os ho mens que
aqui che ga ram está ab so lu ta men te equi vo ca da.

Qu e ro di zer, des ta tri bu na, o res pe i to que te nho
pelo di re i to le gí ti mo de ma ni fes ta ção dos ser vi do res
pú bli cos. Eles têm to tal res pon sa bi li da de e to tal di re i-
to de ci da da nia para de fen de rem as suas re i vin di ca-
ções, para or ga ni za rem uma ma ni fes ta ção, para
pres si o na rem o Po der Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo, o Ju di-
ciá rio, para le van ta rem as suas ban de i ras, os seus ar -
gu men tos, as suas pa la vras de or dem e para bus ca-
rem, por meio da pres são so ci al, o ca mi nho da ne go-
ci a ção, que é sem pre aque le que or de na os con fli tos
numa so ci e da de de mo crá ti ca.

A mi no ria a que as sis ti pela te le vi são não faz
par te dos ser vi do res des te País, não re pre sen ta os
profes so res, os mé di cos, os fun ci o ná ri os da di plo ma-
cia bra si le i ra, do Ban co Cen tral, da Re ce i ta Fe de ral e
os fun ci o ná ri os de toda or dem, que de sem pe nham o
pa pel es sen ci al de ser vir ao Esta do e de bus car, por -
tan to, de fen der os in te res ses da Na ção e do nos so
povo. Não, não fa zem par te. E que ro re pu di ar a ati tu-
de que pre ju di ca o sen ti do da ma ni fes ta ção.

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que cada um dos
Se na do res e De pu ta dos que aqui es tão evi den te-
men te gos ta ri am de es tar vo tan do pelo au men to dos
be ne fí ci os da Pre vi dên cia para o se tor pú bli co, dan-
do-lhe me lho res con di ções. Mas não é essa a si tu a-
ção das fi nan ças pú bli cas. O que está sen do vo ta do
na Câ ma ra dos De pu ta dos é uma exi gên cia para que
pos sa mos ter um sis te ma de Pre vi dên cia So ci al para
a ma i o ria do povo bra si le i ro, o re gi me ge ral, pró xi mo
ao re gi me pró prio dos ser vi do res. Os de se qui lí bri os
são mu i to gran des. Não é pos sí vel, no ser vi ço pú bli co,
a mu lher se apo sen tar com 48 anos e o ho mem com
53. Não está cor re to, no se tor pri va do, 16 mi lhões de
apo sen ta dos e pen si o nis tas re ce be rem até um sa lá-
rio mí ni mo, nin guém re ce ber mais do que R$1.580
hoje para se apo sen tar, ten do 40 mi lhões de pes so as
fora da Pre vi dên cia So ci al e quan do ana li sa mos as
apo sen ta do ri as no se tor pú bli co ve mos que a mé dia
de apo sen ta do ria no Mi nis té rio Pú bli co é de R$12 mil; 
do Ju di ciá rio, R$7 mil; do pró prio Po der Exe cu ti vo,
R$2.980,00; e do Le gis la ti vo, R$10 mil. As de si gual-
da des são mu i to gran des quan do ana li sa mos a apo -

sen ta do ria da ma i o ria do povo, que é de ape nas
R$380,00.

O pro je to pre ci sa ter vi a bi li da de fis cal, sus ten ta-
bi li da de fi nan ce i ra. Os Mu ni cí pi os, os Esta dos não
têm como ar car com o ônus, em um País em que os
ina ti vos já pe sam mais no or ça men to dos prin ci pa is
en tes fe de ra ti vos do que pro pri a men te aque les que
es tão ser vin do.

E qua is são os ajus tes que es tão sen do fe i tos,
por exem plo, so bre os ina ti vos, como foi men ci o na do
des ta tri bu na? Qu an do o ser vi dor se apo sen ta, de i xa
de re co lher os 11%. Como ele se apo sen ta com o sa -
lá rio in te gral, re ce be um acrés ci mo sa la ri al de 12,3%.
Que sis te ma pre vi den ciá rio pode ba se ar-se em uma
si tu a ção em que quem vai para casa apo sen ta do ga -
nha mais do que quem con ti nua tra ba lhan do, exer-
cen do a fun ção? Mes mo as sim, es ta be le ceu-se um
teto de R$1.058,00 e, ago ra, a Câ ma ra che gou a
R$1,2 mil, que é exa ta men te a me ta de do teto do se -
tor pri va do, de R$2,4 mil. Para os sa lá ri os até aque le
va lor, não será co bra da a con tri bu i ção.As pen sões de 
até R$2,4 mil não têm qual quer tipo de des con to, dan -
do se gu ran ça para a fa mí lia dos ser vi do res. Isso é um 
avan ço para o pro ces so de ne go ci a ção.

Em re la ção à Jus ti ça, o Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral so li ci tou as in for ma ções dos di ver sos Esta dos da
Fe de ra ção, mas ape nas seis Esta dos en ca mi nha ram
os da dos da fo lha de pa ga men to do Ju di ciá rio. Por
isso, só se co nhe ce a fo lha de pa ga men to do Po der
Ju di ciá rio de seis Esta dos. O me nor sa lá rio é de R$27 
mil, no teto; e o ma i or, R$52 mil. Eu per gun to se, em
um País em que 40 mi lhões es tão fora da Pre vi dên cia
e que o sa lá rio mí ni mo é de R$240,00, não te mos que 
vo tar um sub te to. É evi den te que te mos.

O cri té rio en con tra do pela Câ ma ra dos De pu ta-
dos, de fi xar o teto em 85,5% do sa lá rio do Mi nis tro do 
Su pre mo, que está em tor no de R$18.000,00, é o que
es ta be le ce o art. 93 da Cons ti tu i ção. É exa ta men te a
mé dia do cri té rio es ta be le ci do na Cons ti tu i ção; por -
tan to, tem am pa ro cons ti tu ci o nal e um cri té rio téc ni co
para che gar a esse pon to de equi lí brio, e cre io ser um
ca mi nho pro mis sor para que pos sa mos res pe i tar a in -
de pen dên cia e a li ber da de do Ju di ciá rio, o pa pel fun -
da men tal que exer ce, a auto-es ti ma e o pres tí gio que
esse Po der tem que ter na so ci e da de, den tro de re-
gras, que são as res tri ções or ça men tá ri as que en-
fren ta mos.

Por isso somo-me àque les Par la men ta res que
vo ta ram com res pon sa bi li da de. Qu e ro, des ta tri bu na,
ci tar a im por tân cia que teve a ati tu de da Base do Go -
ver no de sus ten tar aque le pro je to. E mais do que isso: 
os 33 Par la men ta res do PFL que vo ta ram, on tem, a
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fa vor da re for ma con tri bu í ram com o País; o PSDB,
como Par ti do que to mou a po si ção de vo tar fa vo ra vel-
men te à re for ma, deu uma de mons tra ção de gran de-
za po lí ti ca e de res pon sa bi li da de pú bli ca.

Há mo men tos na His tó ria em que te mos que
nos gui ar por esse es pí ri to pú bli co de com pro mis so
com o ho ri zon te, de co ra gem cí vi ca, de ca pa ci da de
de en fren tar a di fe ren ça que te mos, a le gi ti mi da de de
dis pu tar o po der, cada um pelo seu Par ti do, pela sua
le gen da, pela sua ban de i ra, mas en ten den do o que
está em jogo, nes ta Na ção, a im por tân cia que es ta-
mos dan do para re e qui li brar as fi nan ças pú bli cas a
mé dio e lon go pra zo, não ape nas para o Go ver no Fe -
de ral, mas para os Mu ni cí pi os, que vi vem uma si tu a-
ção de pe nú ria, os Esta dos, que não po dem su por tar
os en car gos dos ser vi do res que aí es tão, so bre tu do
por que a fo lha de pa ga men to de ina ti vos su pe ra a dos 
ati vos.

Por isso tudo, Sr. Pre si den te, que ro di zer aos
ma ni fes tan tes que aí es tão que a ne go ci a ção foi fe i ta
à exa us tão, 340 au diên ci as fo ram re a li za das com o
re la tor da Câ ma ra, to das as me di a ções pos sí ve is fo -
ram fe i tas den tro da vi são de jus ti ça so ci al, in clu si ve
por que vai se re du zir – e essa é uma das emen das –
os en car gos dos au tô no mos, para in clu ir 40 mi lhões
de pes so as que es tão fora do sis te ma. Esta é uma di -
men são fun da men tal: a jus ti ça com a sus ten ta bi li da-
de fis cal e fi nan ce i ra.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que eu tan tas
ve zes vim a esta Pra ça ao lon go da mi nha mi li tân cia e 
lu tei para que isto pu des se ser pos sí vel na de mo cra-
cia: a li ber da de de ma ni fes ta ção, de pres são so bre os 
po de res, o que é le gí ti mo, de mo crá ti co e cor re to, mas
não ve nham ati rar pe dras nes te Po der, por que não
vão in ti mi dar os ho mens que aqui es tão. Nós vo ta re-
mos com a nos sa cons ciên cia e va mos de fen der esta
Casa, como fi ze mos no pas sa do com a di ta du ra. Res -
pe i to os ser vi do res e que ro di zer, como co me cei: te -
nho ab so lu ta con vic ção por que pude as sis tir à ma ni-
fes ta ção pela te le vi são. Não fo ram os ser vi do res. São
mi no ri as que, in fe liz men te, até pela sua ju ven tu de,
não sa bem o que é a di ta du ra, não sa bem o sen ti do
de ter um Par la men to li vre, aber to, e que pos sam eles 
vir aqui de ci dir no fu tu ro o des ti no da Na ção, mas ve -
nham pelo úni co ca mi nho que esta Insti tu i ção per mi-
te: pelo voto e re pre sen tar o povo bra si le i ro, pois esse
é o úni co ca mi nho para o Esta do de Di re i to, para a li -
ber da de de mo crá ti ca e para esta Na ção se cons tru ir
como uma Na ção ci vi li za da, ci da dã, jus ta e so li dá ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
quer fa lar ago ra, Se na dor? (Pa u sa.)

Então V. Exª tem a pa la vra por cin co mi nu tos.
E faço um ape lo para que seja bre ve, pois até o

tem po das co mu ni ca ções ina diá ve is foi con su mi do
pe las li de ran ças.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, so li ci to a pa la vra como Lí der, logo em se gui da.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em se -
gui da fa la rá V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, aca bo de ou vir a pa la vra se re na e,
como sem pre sin ce ra, do Lí der Alo i zio Mer ca dan te. S. 
Exª, com mu i ta al ta ne ria, re gis tra aqui o agra de ci-
men to e o va lor de par ti dos e pes so as que sou be ram,
ao lon go do tem po, man ter a sua co e rên cia com o
pas sa do re cen te.

Te nho a im pres são, en tão, Sr. Pre si den te, que,
como Lí der do PSDB nada te nho que ex pli car a nin -
guém so bre a co e rên cia do meu Par ti do, que é ca paz
de pa gar os seus pre ços para fi car com seus prin cí pi-
os e, as sim, mais do que nun ca, se sen te com au to ri-
da de mo ral para es ta be le cer pon tos de crí ti ca a equí -
vo cos do Go ver no que aí está. Por exem plo, di zía mos
há anos que as re for mas eram es sen ci a is, mas elas
eram cha ma das e es tig ma ti za das como ne o li be ra is,
ini mi gas das li ber da des do povo, de di re i tos ad qui ri-
dos e o Go ver no hoje em dia sabe que, sem me xer
pro fun da men te na es tru tu ra es cle ro sa da des te País,
não con se gue le var , com êxi to, um go ver no.

É cô mo do para mim e é gra ti fi can te, ape sar de
não gos tar do ter mo, po der di zer isso des ta tri bu na.

Da mes ma ma ne i ra e le van do em con ta que o
Go ver no saiu de uma po si ção para ou tra em re la ção
às re for mas, faço aqui al guns aler tas: não de i xem que 
se ins ta le uma cri se de au to ri da de nes te País. Não
gos to do bi nô mio anar quia-re pres são. Pre fi ro a nor -
ma li da de em que vi ve mos du ran te oito anos de um
go ver no, que pode ser cri ti ca do por que eu que i ra
fazê-lo, mas que, sem dú vi da, com mu i ta se re ni da de,
con so li dou o pro ces so de mo crá ti co nes ta ter ra.

Não gos to da idéia de que se es te ja ques ti o nan-
do o di re i to de pro pri e da de nes ta ter ra sob a le niên-
cia, uma cer ta le niên cia do Go ver no Fe de ral. São o
Mo vi men to dos Sem-Teto, o Mo vi men to dos Sem-Ter-
ra, o mo vi men to dos sem-ju í zo, o mo vi men to dos
sem-his tó ria, o mo vi men to de to dos aque les que ima -
gi nam que há um país a ser de ses ta bi li za do, quan do
en ten do que tem uma eco no mia a ser con so li da da, a
par tir de emis sões de men sa gens cor re tas e jus tas
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para os in ves ti do res, para agen tes eco nô mi cos, para
a so ci e da de bra si le i ra como um todo. 

Te mos dito que este Go ver no, que não teve a
não ser que apro fun dar a po lí ti ca ma cro e co nô mi ca
que her dou, co me ça a pe car no ma cro e co nô mi co.
Por que, no ma cro e co nô mi co, ele é tí mi do de ma is,
pode re ba i xar ju ros e não o faz.

Che go a di zer, Sr. Pre si den te, que é tão gra ve e
tão tres lou ca do al guém re ba i xar os ju ros só por que
quer, numa de cla ra ção de von ta de, quan to é gra ve e
tres lou ca do não se ba i xar todo o juro que se pode
para se pro pi ci ar um cli ma de mais oti mis mo em tor no
da re to ma da do cres ci men to eco nô mi co des te País. 

Te mos dito e te mos aler ta do o Go ver no, e ago ra
não se pode du vi dar da nos sa boa-fé para com o
País, da nos sa boa-fé in clu si ve para com o ges to do
Go ver no que co in ci dam com os nos sos, que este Bra -
sil não pode tra tar o mi cro e co nô mi co do je i to como
faz o atu al Go ver no. E a lin gua gem que o Go ver no
usa em re la ção às agên ci as é uma lin gua gem, a meu
ver, pou co ama du re ci da, pou co res pon sá vel, por que
co me ça a afu gen tar in ves ti do res de mé dio e de lon go
pra zo, e isso ter mi na rá acar re tan do com pli ca ções
para os pró pri os de síg ni os ma cro e co nô mi cos do Go -
ver no.

Qu an do digo que há uma inér cia ad mi nis tra ti va
e um Go ver no que de mo ra a ope rar, que não co me ça
a agir, sa bem os Lí de res da Base go ver nis ta que não
me move ne nhum sen ti men to de re van che, não me
move ne nhum sen ti men to me nor, que não me move
nada a não ser aler tar o Go ver no, cum prin do o meu
pa pel de opo si ção, para que cum pra efe ti va men te
com o seu pa pel de go ver no.

Ter mi na sen do bom o epi só dio de on tem, por -
que, da qui para fren te, sin to-me com mu i to mais au to-
ri da de para ser o par ce i ro, que não ba ju la rá, que não
bri ga rá por car gos, para ser o par ce i ro que aler ta rá,
em lin gua gem dura, ma cia, mais ou me nos ma cia,
mais ou me nos dura, do je i to que nos pa re cer con ve-
ni en te na hora. 

Então, aler to para a inér cia ad mi nis tra ti va, aler -
to para o as sem ble ís mo. Go ver no, a meu ver, no pre -
si den ci a lis mo, não ope ra com con se lhos, ope ra a par-
tir de de ci sões fir mes que sa i am – e sa i am ina ba la vel-
men te fir mes – de po is de mu i ta con vic ção de mo crá ti-
ca de se es ta be le cer em to dos os ca mi nhos le gí ti mos
que o go ver no pos sa ter para to mar de ci são. Go ver no
não se faz com con se lhos.

No mi cro e co nô mi co, a co i sa vai mu i to mal. Vejo
o es bo ço de um cer to na ci o na lis mo fora de moda, dé-
mo dé, ame a çan do o con ví vio com in ves ti do res, que

po dem mu i to bem com ple tar o es pí ri to que me pa re ce
jus to de se fa zer o Bra sil cres cer sus ten ta da men te, a
par tir de re for mas es tru tu ra is ne ces sá ri as.

Por tan to, Sr. Pre si den te, quan do en cer ro a mi -
nha fala, quan do digo ao Bra sil e quan do me re por to
ao Go ver no a res pe i to do qua dro que aí está, eu o
faço di an te de uma so ci e da de com sua eco no mia es -
tag na da, di an te de uma so ci e da de que tem ba ti do,
mês a mês, re cor des de de sem pre go, di an te de uma
so ci e da de atur di da – e aí que ro com pre en dê-la –,
por que ou viu um dis cur so na cam pa nha e está ven do
ou tro na prá ti ca do Go ver no. Alguém me per gun ta:
“Você pre fe re o dis cur so da cam pa nha ou aque la co i-
sa tí mi da, que qua se não foi di vul ga da, que é a cha -
ma da Car ta aos Bra si le i ros?” Pre fi ro a Car ta aos Bra -
si le i ros, mas ela foi tão ti mi da men te pos ta que o que
fi cou no ima gi ná rio po pu lar foi a pro mes sa de dez mi -
lhões de em pre gos e a idéia de se fa zer con ci li ar alto
cres ci men to eco nô mi co ime di a ta men te com ba i xís si-
ma in fla ção. E nós sa be mos que isso não é pos sí vel,
se for mos à es sên cia do que pode re a li zar a eco no-
mia em cons ciên cia a fa vor do povo e da so ci e da de.

Por tan to, o PSDB vol ta aqui para di zer que ja -
ma is se fur ta rá a cum prir com o seu de ver; ape nas
pro cu rou fazê-lo sem re cur so à vi o lên cia, por um lado,
e, por ou tro lado, sem le niên cia para com o que diz
res pe i to, por exem plo, ao di re i to à pro pri e da de. O
PSDB con ti nu a rá cum prin do o seu de ver e fa zen do o
aler ta duro, às ve zes amar go, mas fir me e pa trió ti co,
de quem está ven do um Go ver no per der os seus ga -
nhos no ma cro e co nô mi co por ti mi dez, per der a pers -
pec ti va de go ver no pela inér cia ad mi nis tra ti va e pe los
equí vo cos que têm sido mons tru o sos em re la ção às
agên ci as re gu la do ras e aos in ves ti do res, num mo vi-
men to – e aí con cluo, Sr. Pre si den te – que já não é
mais nem se quer o mo vi men to do não-in ves ti men to
do Bra sil. É um mo vi men to mais gra ve, é um mo vi-
men to de de sin ves ti men to. Não é al guém que opta
por não in ves tir no Bra sil, pre fe rin do, por exem plo, o
Mé xi co; é al guém que opta por ti rar os seus in ves ti-
men tos do Bra sil, aqui de sem pre gan do, em fun ção da 
fal ta de con fi an ça e de um ris co que cres ce, que se
des lo cou do ma cro para o mi cro e que, ago ra, vol ta
para o ma cro, cri an do um qua dro que é de fim de
lua-de-mel efe ti va do Go ver no com a so ci e da de, por
um lado, com Wall Stre et e com os in ves ti do res in ter-
nos, por ou tro lado. Mu i to obri ga do. Fica o aler ta.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, como Lí der do Blo -
co de Apo io ao Go ver no.
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Bra sil in te i ro acom pa nha, pe los
me i os de co mu ni ca ção, um mo men to de re la ção po lí-
ti ca en tre se to res da so ci e da de e o Par la men to bra si-
le i ro, o que é na tu ral num pro ces so de mo crá ti co, o
que é per fe i ta men te ad mis sí vel numa de mo cra cia.
Que bom que se to res da so ci e da de or ga ni za da bus -
cam uma re la ção de pres são e de ten ta ti va do con-
ven ci men to com o Con gres so Na ci o nal!

Ontem, hou ve a apro va ção, em pri me i ro tur no,
da pro pos ta de re for ma da Pre vi dên cia. Como diz o
Go ver na dor do Acre, de ve mos cha má-la de mu dan ça
na Pre vi dên cia So ci al.

O Bra sil quer mu dan ças. O Bra sil ele geu o Pre -
si den te Lula com a res pon sa bi li da de de de le gar à au -
to ri da de do Pre si den te da Re pú bli ca uma mu dan ça
so ci al, o rom pi men to com o pac to das eli tes, um pac to
con ser va dor que tan to mal fez às so ci e da des me nos
or ga ni za das, às cha ma das so ci e da des ex clu í das.

Nes te mo men to, o de ba te que se tra va diz res -
pe i to ao que quer a so ci e da de bra si le i ra, à res pon sa-
bi li da de que tem o Par la men to com a de ci são to ma da
pelo Go ver no Fe de ral de apre sen ta ção de um ca mi-
nho de mu dan ça efe ti va para o Bra sil.

Nes te mo men to da His tó ria con tem po râ nea bra -
si le i ra, es ta mos con fir man do a au to ri da de e a con vic-
ção po lí ti ca de um Go ver no que, em me nos de oito
me ses, as su me e as se gu ra um pro ces so de mu dan ça
por meio de uma vo ta ção cla ra, pela apro va ção da
am pla ma i o ria do Par la men to bra si le i ro. É bom lem-
brar que o Par la men to bra si le i ro é a ex pres são viva
da so ci e da de bra si le i ra. Enten do que a apro va ção no
dia de on tem é um mar co his tó ri co.

Vale lem brar que o PSDB go ver nou o País por
oito anos e, nes se pe río do, não con se guiu fa zer as re -
for mas de que o País pre ci sa va. Em me nos de oito
me ses, já con so li da mos uma vo ta ção com am pla e
ex pres si va ma i o ria den tro do Con gres so Na ci o nal,
que nos per mi te a afir ma ção de um ca mi nho de mu -
dan ças no ce ná rio po lí ti co na ci o nal.

Enten do per fe i ta men te a pre o cu pa ção que trou -
xe, há pou cos mi nu tos, o Se na dor José Agri pi no so -
bre a gra ve cri se que pa i ra so bre a re la ção fe de ra ti va,
de modo mu i to es pe ci al no to can te aos Mu ni cí pi os. É
ver da de i ra a aná li se que faz o Se na dor José Agri pi no,
que con vi da o Bra sil a um am plo de ba te so bre o tema
da cri se mu ni ci pa lis ta que está vi ven do o País. Afir ma
S. Exª que os Mu ni cí pi os ca í ram, em re ce i ta, de 19%
para 13%, ao lon go de pou co mais dez anos, ou seja,
de 1990 até ago ra. Isso é ver da de, mas é bom que se

diga que essa cri se por que pas sam os Mu ni cí pi os
bra si le i ros hoje é uma cri se her da da, é uma cri se de
um mo de lo de ope ra ção fun ci o nal do Esta do e das
po lí ti cas pú bli cas. Isso é con se qüên cia da Cons ti tu i-
ção de 1988, que exa ta men te ge rou esse cur so da re -
la ção fun ci o nal do Esta do.

Não te mos cul pa dis so. O nos so Go ver no quer
mu dar o Bra sil e quer cor ri gir o seu rumo. E, se gu ra-
men te, Se na dor José Agri pi no, con ta re mos com o
apo io de V. Exª e dos se to res res pon sá ve is do seu
Par ti do, que olha rão, com a mes ma vi são que te mos,
a re cu pe ra ção do Esta do.

Não te nho dú vi da de que, quan do fala da cri se
das agên ci as re gu la do ras, o Se na dor Arthur Vir gí lio
está se re fe rin do a uma cri se sur gi da a par tir da não
re gu la men ta ção, por exem plo, do se tor ener gé ti co. A
Mi nis tra Dil ma Rous seff diz cla ra men te que, se não
to mar mos me di das de li ca das e ur gen tes de in fra-es-
tru tu ra, em 2007 vi ve re mos uma gra ve cri se ener gé ti-
ca. Então, a cri se apon ta da pelo Se na dor Arthur Vir gí-
lio é a cri se de quem não fez; não é cri se do atu al Go -
ver no. O atu al Go ver no está com am pla lu ci dez,
apon tan do os ca mi nhos de re cu pe ra ção es tru tu ral do
nos so País, os ca mi nhos da go ver na bi li da de cor re ta.
E, a fa vor da ma i o ria do povo bra si le i ro, o Go ver no
toma as de ci sões ne ces sá ri as, doa a quem doer.

Sr. Pre si den te, con so li da mos a apro va ção des -
sa re for ma da Pre vi dên cia apo i a dos pelo en con tro
dos Ve re a do res do nos so Par ti do, o Par ti do dos Tra-
ba lha do res. Os Ve re a do res to ma ram uma de ci são
am pla men te ma jo ri tá ria a fa vor, in tran si gen te men te,
da apro va ção do tex to da re for ma da Pre vi dên cia. Re -
u ni mo-nos com De pu ta dos es ta du a is do Bra sil in te i-
ro, do nos so Par ti do, e apro va mos esse ca mi nho para 
a re for ma da Pre vi dên cia. Re u ni mos os Pre fe i tos e os
Go ver na do res do nos so Par ti do e ti ve mos sua am pla
apro va ção.

Então, não é jus to que, ago ra, ve nha um se tor
mi no ri tá rio di zer que o Par ti do está vi ven do uma cri se
de iden ti da de. Ha via uma pro pos ta de emen da de re -
for ma da Pre vi dên cia So ci al do De pu ta do Edu ar do
Jor ge, e não con ta mos com o apo io do Go ver no, à
épo ca, para apro vá-la.

O Go ver no pas sa do as su miu, no dia 11 de fe ve-
re i ro de 1996, uma pro pos ta de re for ma da Pre vi dên-
cia. Ape nas dois anos de po is, no dia 11 de fe ve re i ro
de 1998, con se guiu tra zer a apro va ção des sa re for ma
para o Con gres so Na ci o nal. Mes mo as sim, a pro pos-
ta de re for ma foi tí mi da.

Esta mos ab so lu ta men te tran qüi los e ci en tes
das nos sas con vic ções.
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O Bra sil vive, hoje, um mo men to que é um de sa-
fio, é a me di da da au to ri da de e das con vic ções da sua 
clas se po lí ti ca. E o nos so Parti do está con vic to das
de ci sões que tem to ma do e está ple na men te am pa ra-
do em aná li ses téc ni cas e po lí ti cas, em uma aná li se
da es tru tu ra so ci al, em uma aná li se que co in ci de com
o en ten di men to de que há qua ren ta mi lhões de pes -
so as que, na hora em que apa re cem os ca be los bran -
cos, não re ce bem um real de co ber tu ra pre vi den ciá-
ria, não têm o di re i to de en trar na ve lhi ce com dig ni da-
de.

O nos so Go ver no tem cons ciên cia de que foi
ele i to para mu dar. Não foi ele i to para ma ni fes tar apóio 
à re no va ção do pac to das eli tes. É um Go ver no que
veio para mu dar o Bra sil, que veio para fa zer jus ti ça
so ci al. E mais, Sr. Pre si den te, anun ci a mos a vi tó ria na 
re for ma da Pre vi dên cia. Cons tru i re mos, se Deus qui -
ser, com apóio de to dos os com pa nhe i ros que têm
res pon sa bi li da de no Par la men to, a re for ma tri bu tá ria.
Fa re mos a re for ma do Ju di ciá rio, a re for ma tra ba lhis-
ta e a re for ma po lí ti ca, com a gran de res pon sa bi li da-
de do es ta dis ta Pre si den te Lula de mu dar de fato este 
País.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, 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.
José Sar ney, Pre si den te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, ci ta do que fui, gos ta ria de dar uma ex pli ca ção
de 30 se gun dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, nos ter mos do art. 14 do Re gi men to
Inter no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para uma
ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, fui ci ta do pelo Se na dor Tião Vi a na, que é
sem pre gen til e que me re ce uma ob ser va ção de mi -
nha par te.

Dis se S. Exª que as per das dos Mu ni cí pi os ocor -
re ram ao lon go de tre ze anos, de 1990 a 2003 – o que
é ver da de –, e que isso é fru to de uma he ran ça. Não
está em dis cus são esse fato. O que está em dis cus-
são, Se na dor Tião Vi a na, é que o mo men to de cor ri gir
é ago ra. E isso não se deu em 1991, em 1992 ou em
1993, por que, em ne nhum des ses anos, até 2003,
hou ve a opor tu ni da de de uma re for ma tri bu tá ria. A re -
for ma tri bu tá ria está pos ta ago ra. Ago ra é que te mos
que tra ba lhar para re cu pe rar as per das dos Mu ni cí pi-
os. Isso está nas nos sas mãos. Apro ve i to a opor tu ni-
da de para pe dir a V. Exª, um de mo cra ta de mão che ia,
que so li ci te aos Pre fe i tos do PT que vo tem a fa vor das 

emen das que fa rão res sur gir das cin zas a ca pa ci da de
de pro du zir e de fa zer dos Mu ni cí pi os do 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, pedi a pa la vra an te ri or men te e es ta va,
pa ci en te men te, aguar dan do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª me
des cul pe, não ha via vis to o pe di do de V. Exª.

Con ce do a pa la vra a V. Exª, Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, Lí der do PMDB, que fa la rá an tes da Ordem do 
Dia por cin co mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, dois fa tos ur gen tes, gra ves,
me tra zem à tri bu na, ra zão pela qual in sis ti para fa lar
como Lí der do PMDB. Pri me i ro: a exa cer ba ção mais
uma vez ve ri fi ca da aqui em Bra sí lia. Nun ca é de ma is,
Sr. Pre si den te, ad ver tir que a de mo cra ti za ção do País 
nos cus tou mu i to caro. E nós, de for ma ne nhu ma, po -
de mos con cor dar com algo que even tu al men te pos sa
com pro me tê-la.

O ou tro as sun to, não me nos ur gen te, re fe re-se
à cri se dos Mu ni cí pi os. Ontem, tive opor tu ni da de de,
como Lí der, fa lar a esse res pe i to. E, hoje, na re u nião
se ma nal da Ban ca da do PMDB, ti ve mos a opor tu ni-
da de de le van tar a ban de i ra em de fe sa dos Mu ni cí pi-
os e pu bli car um ma ni fes to, para o qual peço a aten -
ção de V. Exªs, pois, ra pi da men te, irei lê-lo:

A Ban ca da de Se na do res do PMDB, re u ni da no
dia de hoje, vem, de pú bli co, co brar uma so lu ção
emer gen ci al para a cri se que atin ge a gran de ma i o ria
das cer ca de 5.500 Pre fe i tu ras do País. Nos so Par ti do
tem um com pro mis so his tó ri co e inar re dá vel com a
Fe de ra ção e com os Mu ni cí pi os.

O qua dro nas ci da des é gra ve. A que da no re -
pas se de re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu -
ni cí pi os e a re du ção da ati vi da de eco nô mi ca têm
acen tu a do a in sol vên cia das Pre fe i tu ras. A si tu a ção
ad mi nis tra ti va, prin ci pal men te das pe que nas e mé di-
as ci da des, é caó ti ca, com a pa ra li sa ção de vá ri os
ser vi ços e a sus pen são de pa ga men tos a for ne ce do-
res, sem fa lar no cor te ra di cal de in ves ti men tos, so -
bre tu do pelo con tin gen ci a men to dos re cur sos da
União Fe de ral.

A Ban ca da do PMDB no Se na do Fe de ral de se ja
anun ci ar que, nes ta quin ta-fe i ra (07/08), às 10 ho ras
da ma nhã, es ta rá sen do cri a da a Fren te Par la men tar
Pró-Mu ni cí pi os, que vai tra ba lhar na de fe sa das Pre -
fe i tu ras. Nos so Par ti do re a fir ma o com pro mis so de
apo i ar a jus ta re i vin di ca ção dos Mu ni cí pi os de par ti ci-
par da re ce i ta da CPMF e da CIDE.
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O Se na do Fe de ral é a Casa da Fe de ra ção. Não
pode – e não vai – Fi car in di fe ren te a tal cri se. Nós te -
mos a res pon sa bi li da de cons ti tu ci o nal de cu i dar do
equi lí brio en tre União, Esta dos e Mu ni cí pi os, man ten-
do in tac to o pac to fe de ra ti vo. O PMDB não ad mi te um
fe de ra lis mo pre da tó rio que mata aos pou cos os pe-
que nos e mé di os Mu ni cí pi os. É pre ci so en vol ver os
Pre fe i tos no de ba te da re for ma tri bu tá ria e pro cu rar
uma sa í da ur gen te para a atu al cri se.

Sr. Pre si den te, a nota está as si na da por to dos
os Se na do res do PMDB.

Era, por tan to, a le i tu ra que gos ta ria de fa zer
para esta Casa e para o País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ho rá rio

des ti na do à Hora do Expe di en te já está es go ta do,
pois, man da o Re gi men to Inter no que o iní cio da
Ordem do Dia seja às 15h30min. Por tan to, já o ul tra-
pas sa mos, ten do em vis ta o fato de que al guns lí de-
res usa ram a pa la vra. Inclu si ve já ten ta mos fa zer uma
mo di fi ca ção no Re gi men to a esse res pe i to, o as sun to
foi sub me ti do aos Lí de res, mas até hoje S. Exªs não ti -
ve ram opor tu ni da de de se re u ni rem para ob ter essa
con cor dân cia.

Sen do as sim, con ce do a pa la vra ao Lí der do PDT,
Se na dor Alme i da Lima, já que abri mos a ex ce ção.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor José Sar ney, agra de-
ço a V. Exª pela sua com pre en são e gen ti le za.

Srªs e Srs. Se na do res, to dos es ta mos pre sen ci-
an do o mo men to de cri se e de gra vi da de na ci o nal
por que pas sa o nos so País. Re gis tro, fa lan do pela Li -
de ran ça do meu Par ti do nes ta Casa, o PDT, um even -
to la men tá vel ocor ri do nas de pen dên ci as do Con-
gres so Na ci o nal: a de pre da ção, se gun do in for ma-
ções, por al guns ma ni fes tan tes que ten ta ram ter
aces so às de pen dên ci as in ter nas des te Par la men to.

É la men tá vel o que acon te ce.
Qu e ro, de for ma mu i to cla ra, re pro var qual quer

agres são fí si ca e ma te ri al con tra qual quer ins ti tu i ção
des te País. Vi ve mos em um Esta do De mo crá ti co de
Di re i to e não po de mos, em hi pó te se ne nhu ma, ace i-
tar tais agres sões.

No en tan to, que ro, nes ta opor tu ni da de, cha mar
a aten ção dos meus Pa res para um fato que con si de-
ro da mais alta gra vi da de, que é o afas ta men to, o dis -
tan ci a men to, cada vez ma i or, do Po der Le gis la ti vo do
povo bra si le i ro, das mas sas, dos tra ba lha do res. É
pre ci so que o Po der Le gis la ti vo tra ba lhe e pro cu re
con ser tar al gu mas de suas ma ze las. É pre ci so ter a

au to no mia, é pre ci so ter a co ra gem para, aqui, di zer
que o Po der Le gis la ti vo con vi ve com al gu mas ma ze-
las que pre ci sam ser ex tir pa das e, den tre elas, a de
dis tan ci ar o Par la men to do povo, na me di da em que
pro cu ra não tra ba lhar de acor do com os in te res ses do 
povo e da Na ção.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, es ta mos
ven do, in clu si ve nes te ato que re pro vei, o de ses pe ro
po pu lar, pois o tra ba lha dor ou viu, du ran te 23 anos,
um dis cur so com ple ta men te di fe ren te do que vê hoje
na prá ti ca. O povo acre di tou, com to das as suas for -
ças. Por isso, o de ses pe ro; por isso, a de ses pe ran ça
do povo em ver que aque les que pro fe ri ram dis cur sos
não os cum prem na prá ti ca.

Sr. Pre si den te, te nho aqui, e fa rei a le i tu ra, de tre -
chos de pro nun ci a men to do en tão De pu ta do Fe de ral,
Lí der do PT na Câ ma ra dos De pu ta dos, da ta do de ou tu-
bro de 1999, em que S. Exª, o De pu ta do Mar ce lo Déda,
do meu Esta do, do Par ti do dos Tra ba lha do res, diz:

A so ci e da de está as sis tin do a mais uma ten ta ti-
va de ata car os mais po bres, de con fis car e jo gar na
mais cru el tris te za as pers pec ti vas de fu tu ro dos apo -
sen ta dos, pra ti can do in cons ti tu ci o na li da des, agre din-
do o bom sen so e pi so te an do qual quer con ce i to de
jus ti ça.

Adi an te:
Va mos re co men dar o voto “não” por que, para

nós, é uma ques tão de prin cí pio. Quem já con tri bu iu
não pode con tri bu ir mais de po is de apo sen ta do. Mas 
va mos de sa fi ar a base do Go ver no para um de ba te
no se gun do tur no, por que apre sen ta re mos emen da
aglu ti na ti va e novo des ta que su pres si vo para bus car
con ser tar o equí vo co, ou, mais do equí vo co, a in jus ti-
ça que está para ser fe i ta con tra os hu mil des ser vi-
do res, con tra ser vi do res pú bli cos de Esta dos e Mu -
ni cí pi os que fi ca ram des pro te gi dos ante a sa nha ar -
re ca da do ra.

E con clui di zen do:
O Par ti do dos Tra ba lha do res pede aos Srs. Con -

gres sis tas que vo tem em de fe sa dos di re i tos dos apo -
sen ta dos, dos pen si o nis tas e das vi ú vas por com pre-
en der que o pro ble ma do dé fi cit não será re sol vi do
com a apro va ção des sa Me di da Pro vi só ria. O dé fi cit
da Pre vi dên cia não deve ser eli mi na do às cus tas do
san gue, do suor e das lá gri mas dos ve lhi nhos bra si le-
i ros. Não deve ser man ti da essa po lí ti ca que trans fe re
o re sul ta do des se sa cri fí cio para o bol so dos es pe cu-
la do res in ter na ci o na is, gran des be ne fi ciá ri os da po lí-
ti ca eco nô mi ca que se pra ti ca no Bra sil.

Va mos dar um voto de au to no mia. Te nho cer te-
za de que, pela quin ta vez, o Con gres so Na ci o nal não 
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em pres ta rá suas mãos para en for car ve lhos, vi ú vas e
apo sen ta dos.

Esse foi o dis cur so do De pu ta do Lí der do PT,
quan do se vo ta va a Pre vi dên cia em 1999.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE.) – Já vou

con clu ir, Sr. Pre si den te.
Por tan to, o que a po pu la ção bra si le i ra e os Srs.

Con gres sis tas vêem é exa ta men te o de ses pe ro.
Aque les que as sim agi am es tão hoje no Go ver no, atu -
an do de for ma di fe ren te.

Quem con quis tou a de mo cra cia a du ras pe nas,
Sr. Pre si den te José Sar ney, não pode per mi tir que um 
Se na dor da Re pú bli ca – como eu, no dia de on tem –,
ao tran si tar pela Câ ma ra dos De pu ta dos, pro cu ran do
aces so ao Sa lão Ver de da que la Casa, seja bar ra do
pela se gu ran ça e que, logo a se guir, veja um fun ci o-
ná rio, de vi da men te cre den ci a do, com seu cra chá, im -
pe di do de cir cu lar pelo cor re dor, como se hou ves se
cor re dor es pe ci al nes te ins tan te em que se dis cu te a
Pre vi dên cia So ci al, es pe ci al para ser vi do res, in clu si-
ve des ta Casa. 

Sr. Pre si den te, ain da não ti nha vis to isso nes te
Par la men to, nem nas ma ni fes ta ções po lí ti cas des te
País. E, na ma dru ga da de on tem, emo ci o na do, ouvi
ser vi do res, nas ga le ri as da Câ ma ra dos De pu ta dos,
en to an do o se guin te tre cho de uma can ção po pu lar:
“você pa gou com tra i ção a quem sem pre lhe deu a
mão”.

Por isso, é pre ci so ve ri fi car que as agres sões
que es tão sen do pra ti ca das ca re cem de uma re fle xão
ma i or, para que este Par la men to não se dis tan cie do
povo, vo tan do con tra ri a men te aos seus in te res ses.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la, Lí der do PL.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Se na do da Re pú bli ca é a
Casa do equi lí brio. Se gun do pes qui sa re cen te fe i ta
com o povo bra si le i ro, há es pe ran ça da nos sa so ci e-
da de de que, nes te Par la men to – onde a ma i o ria tem
as ca be ças bran cas –, as pa i xões do dis cur so po lí ti-
co, a va i da de, o or gu lho fi quem su pe ra dos e que qual -
quer pro ces so de mo crá ti co seja aper fe i ço a do. E cer -
ta men te o se rão es sas me di das pro vi só ri as que, de
ma ne i ra tão vul câ ni ca, fo ram on tem de ba ti das e vo ta-
das na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sou um ho mem da paz. Vivi 10 anos na Áfri ca,
em meio a con fli tos e sei que isso não con duz a ab so-
lu ta men te nada. Esta mos pro cu ran do o me lhor ca mi-
nho, para que a re for ma da pre vi dên cia e a tri bu tá ria

tra gam, aci ma de tudo, jus ti ça para o nos so povo. É
bom lem brar que 17 mi lhões de apo sen ta dos, do re gi-
me pri va do, não se rão afe ta dos em nada. O sa cri fí cio
re ca i rá so bre nós. Digo nós, por que tam bém, como
Par la men ta res, fa ze mos par te do Go ver no.

Sr. Pre si den te, para con du zir re for mas que exi -
gem um sa cri fí cio tão alto do nos so povo, em pro ve i to
dos des fa vo re ci dos, nin guém me lhor do que aque le lí -
der que pode co man dar pelo exem plo. Quem te ria bi -
o gra fia mais apro pri a da a este mo men to his tó ri co do
nos so País do que o Se nhor Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va? Ho mem de sa cri fí ci os, que per deu vá ri-
as ele i ções, que apren deu nas ruas, no diá lo go, na
por ta da fá bri ca, nos sin di ca tos, o me lhor ca mi nho. E
o me lhor ca mi nho, mu i tas ve zes, não é o da ciên cia,
nem da arte, mas cer ta men te será o da paz, do equi lí-
brio.

Por isso, ve nho a esta tri bu na. Não de ve mos co -
brar po si ções an te ri o res do PT. O PT que che gou ao
Go ver no não é o PT dos ra di ca is. Esse per deu to das
as ele i ções. O PT que che gou ao Go ver no é o PT-PL.
Por tan to, as atu a is po si ções do PT são tem pe ra das
por uma dou tri na li be ral. Esse foi o pro je to po lí ti co ele -
i to no ano pas sa do, co e ren te com as re for mas, o de -
ba te, o diá lo go. E é isso que es ta mos pro cu ran do fa -
zer em nos so País.

Quem nos dera que to das as re for mas pu des-
sem agra dar a to dos, mas isso não é pos sí vel. No en -
tan to, não va mos pre gar o caos, anun ci ar aqui o di lú-
vio, que nem mes mo na Bí blia fun ci o nou. Diz o pró-
prio Deus que se ar re pen deu de ter des tru í do a hu -
ma ni da de, por que, re co me çan do-a com uma nova
se men te, pas sa ram-se al guns sé cu los para que a si -
tu a ção es ti ves se na mes ma.

Por tan to, che ga mos a esse ní vel de de sen vol vi-
men to com a men sa gem de Cris to, que já não é a lei
de Mo i sés, do “den te por den te, olho por olho”, mas a
de dar a ou tra face, de ne gar a si mes mo, de to mar a
cruz, de fa zer o sa cri fí cio.

Por tan to, ve nho a esta tri bu na, em nome da paz, 
da co e rên cia, para pe dir que to dos nós pos sa mos
aper fe i ço ar esse pro ces so. E te nho a es pe ran ça pro -
fun da de que, com os lí de res que a com põem, esta
Casa o fará. Em pri me i ro tur no, on tem, uma re for ma
foi ges ta da, nas ceu, mas ain da há o se gun do tur no e
o Se na do Fe de ral. Por tan to, o diá lo go con ti nua. Por
que lan çar pe dras, que brar vi dros, in va dir o Par la-
men to, in ti mi dar ho mens que po dem co o pe rar para
que este pro je to seja me lhor e aten da aos al tos ob je ti-
vos do nos so povo?

Sr. Pre si den te, mu i to agra de ci do e que Deus
aben çoe o nos so País.

Agos to de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 7 22473    613ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
pas sar mos à le i tu ra do Expe di en te e à vo ta ção dos
pro je tos que cons tam da pa u ta de hoje, devo al gu mas
pa la vras ao Se na do e às Srªs e Srs. Se na do res so bre
os la men tá ve is acon te ci men tos des ta tar de, que
mos tram a vul ne ra bi li da de do fun ci o na men to das
nos sas de pen dên ci as.

Qu e ro fa zer, as sim, uma exor ta ção à pa ci fi ca-
ção dos âni mos, à dis cus são de mo crá ti ca de nos sas
di ver gên ci as e ao equi lí brio. Não po de mos nun ca es -
que cer, em face de qual quer agres são, que o Po der
Le gis la ti vo é um Po der de sar ma do, não tem for ças,
nem con di ções de re a ções ime di a tas a qual quer tipo
de vi o lên cia. Mu i tas ve zes, foi vi ti ma do pela vi o lên cia
ins ti tu ci o nal, mas não pode ser vi ti ma do pela in sen-
sa tez.

Sem o Con gres so, Srªs. e Srs. Se na do res, não
há de mo cra cia, sem de mo cra cia não há li ber da de, e,
sem li ber da de, o ci da dão sim ples men te não exis te.
Qu an do a li ber da de é de sor dem, as ins ti tu i ções des -
mo ro nam. E aqui o Con gres so Na ci o nal é o co ra ção
da de mo cra cia. Fe rir o Con gres so é fe rir a casa do
pró prio povo, é fe rir o co ra ção do pró prio povo, no
qual ele ma ni fes ta, da ma ne i ra mais li vre, a sua so be-
ra nia.

No Par la men to e do Par la men to, o povo bra si le i-
ro con quis tou e con quis ta seus di re i tos fun da men ta is.
O seu fun ci o na men to é, por tan to, um di re i to do pró -
prio povo e um de ver do nos so man da to.

Peço, as sim, a to dos os Par la men ta res um es -
for ço à mo de ra ção, ao diá lo go e à bus ca da paz po lí ti-
ca. Nun ca a exa cer ba ção foi boa con se lhe i ra nem so -
lu ção para nada. 

Assim, pen so que ex pres so o pen sa men to de
to dos. Nin guém en ten de ria o meu si lên cio de la men-
tar os epi só di os des ta tar de. E que suas ci ca tri zes
não per tur bem a tran qüi li da de do País nem a nos sa
ca mi nha da na me lho ria ins ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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:

Ofí cio nº 174/03 – GLPSDB

Bra sí lia, 5 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men to V. Exª, ve nho so li ci tar as me di das

ne ce sá ri as no sen ti do de re ti rar a in di ca ção do se na-
dor Reginaldo Duarte, como Ti tu lar, da 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 apre ço e
dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca o des li ga men to do Se na dor Re gi-
nal do Du ar te, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, em aten di men to ao
ex pe di en te que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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:

Ofí cio nº 187/2003-GSDTor res

Bra sí lia, 5 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
So li ci to de Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a re pu-

bli ca ção, nos ter mos do tex to em ane xo, da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 51, de 2003, que “dá
nova re da ção ao § 4º do art. 225 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para in clu ir o Cer ra do e a Ca a tin ga en tre os bi o-
mas con si de ra dos pa tri mô nio na ci o nal”, de que sou o
pri me i ro sig na tá rio, ten do em vis ta a ocor rên cia de
erro for mal quan do de sua apre sen ta ção, na ses são
do dia 25 de ju nho de 2003, pu bli ca da no Diá rio do
Se na do Fe de ral do dia sub se qüen te, às fls. 16.312 e
16.313.

Res pe i to sa men te, – Se na dor De mós te nes Tor res.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-

dên cia de ter mi na a re pu bli ca ção, no Diá rio Ofi ci al do
Se na do Fe de ral e, em avul sos, da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 51, de 2003.

É a se guin te a ma té ria que se re pu bli ca:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 51, DE 2003

Dá nova re da ção ao § 4º do art. 225
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir o
Cer ra do e a Ca a tin ga en tre os bi o mas
con si de ra dos pa tri mô nio na ci o nal.

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 O § 4º do art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 225. ...............................................
..............................................................
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§ 4º A Flo res ta Ama zô ni ca, a Mata
Atlân ti ca, a Ser ra do Mar, o Pan ta nal
Mato-Gros sen se, o Cer ra do, a Ca a tin ga e a
Zona Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal, e
sua uti li za ção far-se-á, na for ma da lei, den -
tro de con di ções que as se gu rem a pre ser-
va ção do meio am bi en te e a me lho ria da
qua li da de de vida da po pu la ção. (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

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 225, § 4º, es -
ta be le ce que a Flo res ta Ama zô ni ca, a Mata Atlân ti ca, a
Ser ra do Mar, o Pan ta nal Mato -Gros sen se e a Zona
Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal e que sua uti li za ção
deve ser fe i ta de modo a ga ran tir a pre ser va ção do meio 
am bi en te. O le gis la dor bus cou, por meio des se dis po si-
ti vo cons ti tu ci o nal, en fa ti zar a im por tân cia des ses bi o-
mas e as se gu rar tra ta men to di fe ren ci a do no to can te a
sua uti li za ção, co i bin do prá ti cas pre da tó ri as na ex plo ra-
ção dos re cur sos na tu ra is ali pre sen tes.

Faz-se im pres cin dí vel, to da via, a in clu são, no
tex to do re fe ri do dis po si ti vo, dos bi o mas re pre sen ta-
dos pelo cer ra do e pela ca a tin ga, cor ri gin do uma fa -
lha que ca re ce de jus ti fi ca ti va ci en tí fi ca e, cer ta men-
te, re sul ta da res tri ta di vul ga ção da im por tân cia des -
sas for ma ções ve ge ta is.

A im por tân cia do cer ra do de cor re não só do fato
de ocu par cer ca de um quar to do ter ri tó rio na ci o nal
mas, prin ci pal men te, de en glo bar am pla va ri e da de de 
ecos sis te mas e ele va da di ver si da de bi o ló gi ca, que se 
ma ni fes ta tan to na flo ra quan to na fa u na. Deve-se
men ci o nar, ain da, a ri que za de pa i sa gens pre sen tes
nes se bi o ma: a sa va na tí pi ca, que re ce be a de no mi-
na ção ge ral de cer ra do; a sa va na ar bó rea den sa, ou
cer ra dão; a sa va na ar bó rea aber ta, ou cam po cer ra-
do; e a sa va na-par que, for ma ção es sen ci al men te
cam pes tre.

A ba i xa pri o ri da de con ce di da à con ser va ção
des se ecos sis te ma é evi den ci a da pelo in sig ni fi can te
per cen tu al de áre as pro te gi das na for ma de uni da des
de con ser va ção. Não che ga a um por cen to a par ce la
da área do cer ra do ocu pa da por uni da des de uso in di-
re to – par ques na ci o na is, re ser vas bi o ló gi cas e es ta-
ções eco ló gi cas. Pra ti ca men te, não exis tem uni da des
de con ser va ção de uso di re to – flo res tas na ci o na is,
áre as de pro te ção am bi en tal e re ser vas ex tra ti vis tas.

O pro ces so ace le ra do de ocu pa ção agrí co la na
re gião tem pro vo ca do gra ves pro ble mas am bi en ta is,
como com pac ta ção e ero são do solo, po lu i ção das

águas, des ma ta men to em lar ga es ca la, di la pi da ção
do pa tri mô nio ge né ti co. Toma-se, pois, ur gen te, a
ado ção de am plas me di das vol ta das para a pro te ção
am bi en tal: re for ço na fis ca li za ção, de modo a co i bir o
des ma ta men to e as que i ma das e re du zir o em pre go
de de fen si vos agrí co las; me di das de in cen ti vo à ado -
ção de prá ti cas con ser va ci o nis tas no ma ne jo do solo,
com o pro pó si to de re du zir a ero são; po lí ti cas de es tí-
mu lo ao au men to da pro du ti vi da de por uni da de de
área, di mi nu in do a ocu pa ção de no vas áre as por
meio de des ma ta men to; for ta le ci men to das prá ti cas
de ex plo ra ção flo res tal sus ten tá vel.

Essas me di das são im pres cin dí ve is para pre -
ve nir de sas tres am bi en ta is como o que tem com pro-
me ti do a so bre vi vên cia do rio Ara gua ia, re sul tan te
da uti li za ção de equi pa men tos pe sa dos no pre pa ro
do solo para o plan tio de soja, es pe ci al men te na re -
gião do alto Ta qua ri, em Mato Gros so, um pla nal to
onde se lo ca li zam as nas cen tes do rio. Esse pro ces-
so, as so ci a do à er ra di ca ção das ma tas ci li a res, re sul-
tou na for ma ção de enor mes vo ço ro cas, ver da de i ros
mini-câ ni ons.

Já a ca a tin ga, que ocu pa cer ca de 850 mil qui lô-
me tros qua dra dos no semi-ári do nor des ti no e in te ra-
ge com o cer ra do, cons ti tui, tal vez, o bi o ma bra si le i ro
mais se ve ra men te de vas ta do pela ação an tró pi ca.
Deve-se res sal tar, ain da, não ser cor re ta a idéia de
que a ca a tin ga cons ti tui for ma ção ho mo gê nea, pois,
de fato, ela se ca rac te ri za por apre sen tar no tá vel di -
ver si da de, em ter mos de flo ra e fa u na.

Os pro ble mas de de gra da ção am bi en tal, nes se
bi o ma, de cor rem, em sua ma i o ria, do pro ces so de
ocu pa ção da re gião. Em ex ten sas áre as, há so los
aban do na dos por fa to res como es go ta men to por uso
in ten si vo e con se qüen te per da de nu tri en tes, pro ces-
sos ero si vos re sul tan tes da re ti ra da da co ber tu ra ve -
ge tal e, fi nal men te, sa li ni za ção.

Res sal te-se que o re la tó rio “O De sa fio do De-
sen vol vi men to Sus ten tá vel”, pu bli ca do pelo Go ver no
bra si le i ro, por oca sião da Con fe rên cia Mun di al Meio
Ambi en te e De sen vol vi men to (Rio-92), ao dis cor rer
so bre a ca a tin ga en fa ti za que vá ri os es tu dos cons ta-
tam a exis tên cia de nú cle os de de ser ti fi ca ção, onde a
de gra da ção da co ber tu ra ve ge tal e do solo atin giu
uma con di ção de ir re ver si bi li da de, apre sen tan do-se
como pe que nos ‘de ser tos’ den tro do ecos sis te ma pri -
mi ti vo (...). Na Ba hia, já se re gis tram áre as que abran -
gem 52,5 mil km2, onde a ve ge ta ção está se tor nan do
es cas sa e o solo, des pro te gi do, apre sen ta in dí ci os de
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ero são ace le ra da. Em Per nam bu co, a área iden ti fi ca-
da cor res pon de a um po lí go no de apro xi ma da men te
25 mil km2, ou seja, 28% da su per fí cie do es ta do (...) .

O Pi a uí, em fun ção da re ti ra da de vas ta do ra da
co ber tu ra ve ge tal para im plan ta ção de gran des pro je-
tos agro pe cuá ri os, a par tir da dé ca da de 1970, apre -
sen ta-se com in ten sos pro ces sos ero si vos que, por
sua vez, pro vo ca ram re du ção na pro du ti vi da de dos
so los, bem como o as so re a men to dos prin ci pa is cor -
pos d’água.

Com re la ção a uni da des de con ser va ção, o qua -
dro atu al, na ca a tin ga, é ain da mais pre o cu pan te que
no cer ra do, pois elas pra ti ca men te não exis tem.

Não po de mos per ma ne cer iner tes fren te à di la-
pi da ção do pa tri mô nio na tu ral re pre sen ta do por es-
sas for ma ções ve ge ta is. Urge su pe rar a con cep ção
fal sa de que a pro te ção da Ama zô nia, da Mata Atlân ti-
ca e do Pan ta nal re ves te-se de ma i or im por tân cia que 
no caso dos de ma is bi o mas.

Não se pre ten de, po rém, de for ma sim plis ta, im -
pe dir o uso da ter ra nas áre as de cer ra do e ca a tin ga.
O que se per se gue é a ur gen te mo di fi ca ção da for ma
como vem ocor ren do sua ocu pa ção. É es sen ci al que
sua uti li za ção seja pa u ta da pela de fe sa do meio am -
bi en te, com base no ne ces sá rio res pe i to a suas li mi-
ta ções eco ló gi cas e no apro ve i ta men to ra ci o nal de
suas po ten ci a li da des.

Por to das es sas ra zões, con ta mos com o apo io
de nos sos pa res à apro va ção da pre sen te pro pos ta.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
dor De mós te nes Tor res.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº , DE 2003

Dá nova re da ção ao § 4º do art. 225
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir o
Ce ra do e a Ca a tin ga ente os bi o mas con -
si de ra dos pa tri mô nio na ci o nal.

Sen. ALMEIDA LIMA
Sen. ALOÍSIO MERCADANTE
Sen. ÁLVARO DIAS
Sen. ANA JÚLIA CAREPA
Sen. ANTERO PAES DE BARROS
Sen. ARTHUR VIGILIO NETO
Sen. AUGUSTO BOTELHO
Sen. CÉSAR BORGES
Sen. EDISON LOBÃO
Sen. EFRAIM MORAIS
Sen. EURÍPEDES CAMARGO
Sen. GERALDO MESQUITA JÚNIOR

Sen. GILBERTO MESTRINHO
Sen. HERÁCLITO FORTES
Sen. JEFFERSON PÉRES
Sen. JOÃO CAPIBERIBE
Sen. JOSÉ AGRIPINO
Sen. JOSÉ JORGE
Sen. JOSÉ MARANHÃO
Sen. LEONEL PAVAN
Sen. MÃO SANTA
Sen. MARCO MACIEL
Sen. RENILDO SANTANA
Sen. NEY SUASSUNA
Sen. PAPALÉO PAES
Sen. PATRÍCIA SABOYA GOMES 
Sen. PAULO OCTÁVIO
Sen. REGINALDO DUARTE
Sen. RENAN CALHEIROS
Sen. RODOLPHO TOURINHO
Sen. SIBÁ MACHADO
Sen. VALDIR RAUPP

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Tex to cons ti tu ci o nal pro mul ga do em 5 de ou tu-
bro de 1988, com os al te ra ções ado ta dos pe las
Emen das Cons ti tu ci o na is nºs 1/92 a 38/2002 e pe las
Emen das Cons ti tu ci o na is de Re vi são nºs 1 a 6/94.
....................................................................................

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambi en te

Art. 225. To dos têm di re i to ao meio am bi en te
eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do
povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon-
do-se ao po der pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de -
fen dê-lo e pre ser vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge -
ra ções.

§ 1º Para as se gu rar a efe ti vi da de des se di re i to,
in cum be ao po der pú bli co:

I – pre ser var e res ta u rar os pro ces sos eco ló gi-
cos es sen ci a is e pro ver o ma ne jo eco ló gi co das es pé-
ci es e ecos sis te mas;

II – pre ser var a di ver si da de e a in te gri da de do
pa tri mô nio ge né ti co do País e fis ca li zar as en ti da des
de di ca das à pes qui sa e ma ni pu la ção de ma te ri al ge -
né ti co;

III – de fi nir, em to das as uni da des da Fe de ra ção,
es pa ços ter ri to ri a is e seus com po nen tes a se rem es -
pe ci al men te pro te gi dos, sen do a al te ra ção e a su-
pres são per mi ti das so men te por meio de lei, ve da da
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qual quer uti li za ção que com pro me ta a in te gri da de
dos atri bu tos que jus ti fi quem sua pro te ção;

IV – exi gir, na for ma da lei, para ins ta la ção de
obra ou ati vi da de po ten ci al men te ca u sa do ra de sig ni-
fi ca ti va de gra da ção do meio am bi en te, es tu do pré vio
de im pac to am bi en tal, a que se dará pu bli ci da de;

V – con tro lar a pro du ção, a co mer ci a li za ção e o
em pre go de téc ni cas, mé to dos e subs tân ci as que
com por tem ris co para a vida, a qua li da de de vida e o
meio am bi en te;

VI – pro mo ver a edu ca ção am bi en tal em to dos
os ní ve is de en si no e a cons ci en ti za ção pú bli ca para a 
pre ser va ção do meio am bi en te;

VII – pro te ger a fa u na e a flo ra, ve da das, na for -
ma da lei, as prá ti cas que co lo quem em ris co sua fun -
ção eco ló gi ca, pro vo quem a ex tin ção de es pé ci es ou
sub me tam os ani ma is a cru el da de.

§ 2º Aque le que ex plo rar re cur sos mi ne ra is fica
obri ga do a re cu pe rar o meio am bi en te de gra da do, de
acor do com so lu ção téc ni ca exi gi da pelo ór gão pú bli-
co com pe ten te, na for ma da lei.

§ 3º As con du tas e ati vi da des con si de ra das le si-
vas ao meio am bi en te su je i ta rão os in fra to res, pes so-
as fí si cas ou ju rí di cas, a san ções pe na is e ad mi nis tra-
ti vas, in de pen den te men te da obri ga ção de re pa rar os
da nos ca u sa dos.

§ 4º A flo res ta ama zô ni ca bra si le i ra, a mata
atlân ti ca, a ser ra do Mar, o Pan ta nal Mato-Gros sen se
e a Zona Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal, e sua uti li-
za ção far-se-á, na for ma da lei, den tro de con di ções
que as se gu rem a pre ser va ção do meio am bi en te, in -
clu si ve quan to ao uso dos re cur sos na tu ra is.

§ 5º São in dis po ní ve is as ter ras de vo lu tas ou ar -
re ca da das pe los Esta dos, por ações dis cri mi na tó ri as,
ne ces sá ri as à pro te ção dos ecos sis te mas na tu ra is.

§ 6º As usi nas que ope rem com re a tor nu cle ar
de ve rão ter sua lo ca li za ção de fi ni da em lei fe de ral,
sem o que não po de rão ser ins ta la das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí ci os 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:

OF.GLPMDB Nº 339/2003

Bra sí lia, 6 de agos to 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 dir Ra upp,
como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor José Ma ra-
nhão, 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 125, de
30-7-2003, “que ins ti tui no Bra sil o Sis te ma de Cer ti fi-
ca ção do Pro ces so Kymber ley – SCPK, re la ti vo à ex -
por ta ção e à im por ta ção de di a man tes bru tos, e dá
ou tras pro vi den ci as”.

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 PMDB.

Ofi cio nº 936/03

Bra sí lia, 6 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do Vos sa Exce lên cia, ve nho in di-

car pelo Par ti do Pro gres sis ta, o De pu ta do Dr. He le no,
como ti tu lar, e o De pu ta do João Piz zo lat ti, como su -
plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na-
da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 125, de 30 de ju -
lho de 2003, que “ins ti tui no Bra sil o Sis te ma de Cer ti-
fi ca ção do Pro ces so de Kim ber ley – SCPK, re la ti vo à
ex por ta ção e à im por ta ção de di a man tes bru tos, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

Cor di al men te, De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.

Ofi cio nº 937/03

Bra sí lia, 6 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do Vos sa Exce lên cia, ve nho in di-

car pelo Par ti do Pro gres sis ta, o De pu ta do Cle o nân cio
Fon se ca, como ti tu lar, e o De pu ta do Her cu la no
Anghi net ti, como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te-
ri or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi-
só ria nº 126, de 31 de ju lho de 2003, que “dis põe so -
bre a as sun ção, pela União, de res pon sa bi li da de ci vis
pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas,
atos de guer ra ou even tos cor re la tos, con tra ae ro na-
ves de ma trí cu la bra si le i ra, ope ra das por em pre sas
bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as
em pre sas de táxi aé reo.”.

Cor di al men te, De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão fe i-

tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
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 643, DE 2003

Nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a in ser ção em ata, de voto de pe sar, pelo fa -
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le ci men to, ocor ri do no Rio de Ja ne i ro, no dia 2 de
agos to cor ren te, do Dr. Sér gio Arou ca, ex-De pu ta do
Fe de ral, gran de hu ma nis ta bra si le i ro e re no ma do sa -
ni ta ris ta, Se cre tá rio de Ges tão Par ti ci pa ti va do Mi nis-
té rio da Sa ú de, pro fes sor da Esco la de Sa ú de Pú bli ca
de Man gui nhos, da Fun da ção Oswal do Cruz -
FIOCRUZ, da qual foi Pre si den te de 1985 a 1989. Re -
que i ro, tam bém, que este Voto de Pe sar, seja co mu ni-
ca do aos fa mi li a res do Dr. Sér gio Arou ca e à Fun da-
ção Oswal do Cruz.

Jus ti fi ca ção

De pu ta do Fe de ral em duas Le gis la tu ras, o Dr.
Sér gio Arou ca, emi nen te ho mem pú bli co bra si le i ro,
fa le ceu na se ma na pas sa da, pou co an tes de com ple-
tar 62 anos de ida de. Ele era ca sa do com a mé di ca
sa ni ta ris ta Lú cia Sou to e ti nha qua tro fi lhos. Nas ceu
em Ri be i rão Pre to e se for mou na Uni ver si da de de
São Pa u lo. Li ga do ao Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro,
des de os anos 60, foi obri ga do a vi ver em Cuba e Ni -
ca rá gua, vol tan do ao Bra sil em 1985. Com ele con vi vi
por lon go tem po du ran te o re gi me mi li tar, e nele vejo
uma das mais lú ci das fi gu ras do País, não só, pela
sua face de hu ma nis ta e de téc ni co em sa ú de pú bli ca,
como tam bém, pela sua bri lhan te tra je tó ria po lí ti ca de 
em pe nho à de mo cra cia. Sua mor te é uma gran de
per da para o País, mas a to dos nos con for ta o exem -
plo por ele le ga do.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção os re que ri men tos.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 644, de 2003

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de mem bros da Co mis são or ga ni-

za do ra dos fes te jos co me mo ra ti vos dos 180 anos do
Par la men to Bra si le i ro, re que re mos seja ofi ci a do o Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da no sen ti do de que a
Casa da Mo e da do Bra sil pro ce da a es tu dos com o in -
ten to de cu nhar mo e da evo ca ti va da efe mé ri de.

Sala das ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
dor Ro meu Tuma, Se na dor Hé lio Cos ta.

REQUERIMENTO Nº 645, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de mem bros da Co mis são or ga ni-

za do ra dos fes te jos dos 180 anos do Par la men to Bra -
si le i ro, re que re mos seja ofi ci a do o Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções no sen ti do de que a Empre sa Bra -
si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos pro ce da a es tu dos
com o in ten to de lan çar selo co me mo ra ti vo da efe mé-
ri de.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
dor Ro meu Tuma, Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção os re que ri men tos.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 646, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a tra mi ta ção
con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 268, de
2002, com o PLS nº 25, de 2002, por ver sa rem so bre
as sun to se me lhan te.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de de 2003. –
Se na dor Tião Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í do
na Ordem do Dia.

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 647, DE 2003

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, re que i ro seja so li ci ta do,
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, a re mes sa
dos se guin tes do cu men tos:

1. es tu do que de ter mi nou a trans for ma ção da
con tri bu i ção so bre a mo vi men ta ção ou trans mis são
de va lo res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za fi nan-
ce i ra em tri bu to per ma nen te, des vin cu lan do-a do fi -
nan ci a men to da sa ú de, como cons tan te da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 41, de 2003-CD;

2. es tu do que con clu iu pelo não cu mu la ti vi da de
das con tri bu i ções so ci a is so bre a re ce i ta ou o fa tu ra-
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men to, como pre vis to na Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 41, de 2003-CD;

3. es tu do em que se ba se ou a pro pos ta de cri a-
ção uma con tri bu i ção so ci al que subs ti tu i rá, to tal ou
par ci al men te, a do em pre ga dor so bre a fo lha de sa lá-
ri os, cons tan te da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 41, de 2003-CD.

Jus ti fi ca ção

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 41, de
2003, a Re for ma Tri bu tá ria, hoje em tra mi ta ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos é, sem dú vi da, uma das pro -
po si ções mais im por tan tes em tra mi ta ção no Con-
gres so Na ci o nal.

Tra ta-se de ma té ria que de ve rá ser, bre ve men te,
en ca mi nha da a esta Casa, im pon do-se aos Se na do-
res, con for me, in clu si ve já se ma ni fes tou o ilus tre Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, pre pa rar-se para o de ba-
te do tema.

Nes se sen ti do, en ca mi nha dos o pre sen te re-
que ri men to ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen-
da, so li ci tan do se jam en vi a dos os do cu men tos téc ni-
cos que em ba sam as idéi as cons tan tes da que la PEC.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Pa u lo
Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral, ou qual quer de suas Co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca para pres ta rem, pes so al men te, in for ma-
ções so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im por-
tan do cri me de res pon sa bi li da de a au sên cia sem jus -
ti fi ca ção ade qua da.
....................................................................................

§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri-
tos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do ou a qual -

quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im -
por tan do em cri me de res pon sa bí fi da de a re cu sa, ou
o não – aten di men to, no pra zo de trin ta dias, bem
como a pres ta ção de in for ma ções fal sas.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970

Dá nova re da ção ao Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
....................................................................................

TÍTULO VIII
Das Pro po si ções

CAPÍTULO I
Das Espé ci es

SE ÇÃO III
Dos Re que ri men tos

SUB SE ÇÃO II
Dos Re que ri men tos de Infor ma ções

(Const., art. 50, § 2º)

Art. 216 Os re que ri men tos de in for ma ções es -
tão su je i tos às se guin tes nor mas:

I – se rão ad mis sí ve is para es cla re ci men to de
qual quer as sun to sub me ti do à apre ci a ção do Se na do
ou ati nen te a sua com pe tên cia fis ca li za do ra;

II – não po de rão con ter pe di do de pro vi dên cia,
con sul ta, su ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção so bre
pro pó si to da au to ri da de a quem se di ri ja;

III – li dos na Hora do Expe di en te, se rão des pa-
cha dos à Mesa para de ci são;

IV – se de fe ri dos, se rão so li ci ta das, à au to ri da-
de com pe ten te, as in for ma ções re que ri das, fi can do
in ter rom pi da a tra mi ta ção da ma té ria que se pre ten de
es cla re cer.Se in de fe ri do, irá ao ar qui vo, fe i ta co mu ni-
ca ção ao Ple ná rio;

V – as in for ma ções re ce bi das, quan do se des ti-
na rem à elu ci da ção de ma té ria per ti nen te a pro po si-
ção em cur so no Se na do, se rão in cor po ra das ao res -
pec ti vo pro ces so.

§ 1º Ao fim de trin ta dias, quan do não ha jam sido 
pres ta das as in for ma ções, o Se na do re u nir-se-á,
den tro de três dias úte is, para de cla rar a ocor rên cia
do fato e ado tar as pro vi dên ci as de cor ren tes dos dis -
pos to no art. 50, § 2º, da cons ti tu i ção.
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§ 2º Apli cam-se, no que cou ber, as dis po si ções
do pa rá gra fo an te ri or ao caso de for ne ci men to de in -
for ma ções fal sas.

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

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 648, DE 2003

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, re que i ro seja so li ci ta do,
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia So ci al,
a re mes sa dos se guin tes do cu men tos:

1 es tu do atu a ri al que cal cu lou o va lor de
R$1.058,00 (hum mil e cin qüen ta e oito re a is), como
li mi te de isen ção da co bran ça de con tri bu i ção pre vi-
den ciá ria dos atu a is ser vi do res pú bli cos ina ti vos e
seus pen si o nis tas, cons tan te da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 40, de 2003–CD;

2 es tu do atu a ri al que cal cu lou o va lor do teto
dos be ne fí ci os do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci-
al e, con se qüen te men te, dos re gi mes pró pri os de pre -
vi dên cia dos ser vi do res pú bli cos cons tan te da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 40, de 2003–CD;

3 es tu do atu a ri al que cal cu lou a alí quo ta da con -
tri bu i ção pre vi den ciá ria dos ser vi do res pú bli cos da
União e es ta be le ceu esse va lor como o mí ni mo ne-
ces sá rio para a es ta bi li da de dos re gi mes pró pri os de
pre vi dên cia dos ser vi do res es ta du a is e mu ni ci pa is,
como cons tan te da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 40, de 2003–CD.

Jus ti fi ca ção

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 40, de
2003, a Re for ma da Pre vi dên cia, hoje em tra mi ta ção
na Câ ma ra dos De pu ta dos é, sem dú vi da, uma das
pro po si ções mais im por tan tes em tra mi ta ção no Con -
gres so Na ci o nal.

Tra ta-se de ma té ria que de ve rá ser, bre ve men te,
en ca mi nha da a esta Casa, im pon do-se aos Se na do-
res, con for me, in clu si ve já se ma ni fes tou o ilus tre Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, pre pa rar-se para o de ba-
te do tema.

Nes se sen ti do, en ca mi nha dos o pre sen te re-
que ri men to ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Pre vi-
dên cia So ci al, so li ci tan do se jam en vi a dos os do cu-
men tos téc ni cos que em ba sam as idéi as cons tan tes
da que la PEC.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Pa u lo
Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

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. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral, ou qual quer de suas Co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca para pres ta rem, pes so al men te, in for ma-
ções so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im por-
tan do cri me de res pon sa bi li da de a au sên cia sem jus -
ti fi ca ção ade qua da.

§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri-
tos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do ou a qual -
quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im -
por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não – aten di men to, no pra zo de trin ta dias, bem
como a pres ta ção de in for ma ções fal sas.

RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970

Dá nova re da ção ao Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
....................................................................................

TÍTULO VIII
Das Pro po si ções

CAPÍTULO I
Das Espé ci es

SE ÇÃO III
Dos Re que ri men tos

SUB SE ÇÃO II
Dos Re que ri men tos de Infor ma ções

(Const., art. 50, § 2º)

Art. 216 – Os re que ri men tos de in for ma ções es -
tão su je i tos às se guin tes nor mas:

I – se rão ad mis sí ve is para es cla re ci men to de
qual quer as sun to sub me ti do à apre ci a ção do Se na do
ou ati nen te a sua com pe tên cia fis ca li za do ra;

22480 Qu in ta-fe i ra 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL620     



II – não po de rão con ter pe di do de pro vi dên cia,
con sul ta, su ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção so bre
pro pó si to da au to ri da de a quem se di ri ja;

III – li dos na Hora do Expe di en te, se rão des pa-
cha dos à Mesa para de ci são;

IV – se de fe ri dos, se rão so li ci ta das, à au to ri da-
de com pe ten te, as in for ma ções re que ri das, fi can do
in ter rom pi da a tra mi ta ção da ma té ria que se pre ten de
es cla re cer. Se in de fe ri do, irá ao ar qui vo, fe i ta co mu ni-
ca ção ao Ple ná rio;

V – as in for ma ções re ce bi das, quan do se des ti-
na rem à elu ci da ção de ma té ria per ti nen te a pro po si-
ção em cur so no Se na do, se rão in cor po ra das ao res -
pec ti vo pro ces so.

§ 1º Ao fim de trin ta dias, quan do não ha jam sido 
pres ta das as in for ma ções, o Se na do re u nir-se-á,
den tro de três dias úte is, para de cla rar a ocor rên cia
do fato e ado tar as pro vi dên ci as de cor ren tes dos dis -
pos to no art. 50, § 2º, da cons ti tu i ção.

§ 2º Apli cam-se, no que cou ber, as dis po si ções
do pa rá gra fo an te ri or ao caso de for ne ci men to de in -
for ma ções fal sas.
....................................................................................

(À Mesa para de ci são)

REQUERIMENTO Nº 649, de 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 216 do re gi men to
Inter no do Se na do da Re pú bli ca, que seja en vi a do
ex pe di en te ao Exmº Sr. Antô nio Pa loc ci Fi lho, M.D.
Mi nis tro da Fa zen da, so li ci tan do as se guin tes in for-
ma ções acer ca da re du ção dos va lo res dos re pas ses
ao Fun do de Par ti ci pa ções dos Mu ni cí pi os, no iní cio
do se gun do se mes tre de 2003:

 – Qu a is são as ra zões que le va ram à re du ção
dos va lo res dos re pas ses ao Fun do de Par ti ci pa ções
dos Mu ni cí pi os no iní cio do se gun do se mes tre de
2003?

 – Que seja for ne ci do qua dro com pa ra ti vo en tre
o mon tan te dos re pas ses ao Fun do de Par ti ci pa ções
dos Mu ni cí pi os ocor ri dos em 2000, 2001 e 2002, e os
efe tu a dos até ju lho de 2003;

 – Que seja for ne ci do qua dro com pa ra ti vo en tre
o mon tan te dos re pas ses aos mu ni cí pi os do Esta do
do Pará, a tí tu lo de Fun do de Par ti ci pa ções dos Mu ni-
cí pi os, ocor ri dos em 2000, 2001 e 2002, e os efe tu a-
dos até ju lho de 2003.

Tal pe di do de jus ti fi ca em ra zão das se gui das
ma ni fes ta ções de pre fe i tos de todo o país, que ale-
gam ter ha vi do uma abrup ta que da no va lor dos re-
pas ses do FPM, prin ci pal men te a par tir do iní cio do
se gun do se mes tre des te ano, a pon to de, em al guns
ca sos, in vi a bi li zar a ad mi nis tra ção mu ni ci pal.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der do Blo co de Apo io
ao Go ver no.

(À Mesa para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, na for ma do art. 216 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 308, DE 2003

Re gu la men ta a pro mo ção e pu bli ci-
da de de me di ca men 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. 58, 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. 58. A pu bli ci da de dos pro du tos di -
e té ti cos, dos sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, de
cos mé ti cos e de pro du tos de hi gi e ne será
ob je to de nor mas es pe cí fi cas cons tan tes
em re gu la men to.” (NR)

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 
1996, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 7º A pro pa gan da de me di ca men-
tos e te ra pi as de qual quer tipo ou es pé cie
so men te po de rá ser fe i ta em pu bli ca ções
es pe ci a li za das di ri gi das di re ta e es pe ci fi ca-
men te a pro fis si o na is e ins ti tu i ções de sa ú-
de, sen do ve da da sua pu bli ci da de em qual -
quer ou tro meio de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. A pu bli ci da de de me-
di ca men tos, su je i tos ou não à pres cri ção
mé di ca, jun to a pro fis si o na is de sa ú de, será
efe ti va da uni ca men te na for ma de in for ma-
ção ci en tí fi ca e obe de ce rá às nor mas re gu-
la men ta res ba i xa das pelo ór gão com pe ten-
te.” (NR)

Art. 3º Acres cen tem-se os se guin tes ar ti gos ao 
Tí tu lo X, da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976:

Art. 59-A. A dis tri bu i ção de amos tras-grá tis de
me di ca men tos é per mi ti da so men te aos pro fis si o na is
ha bi li ta dos a pres cre vê-los e obe de ce rá aos se guin-
tes re qui si tos:
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I – a quan ti da de do me di ca men to dis tri bu í do de -
ve rá ser su fi ci en te para um tra ta men to ade qua do, se -
gun do a ori en ta ção da ciên cia mé di ca para cada caso 
con cre to;

II – nos ca sos de me di ca ção de uso con tí nuo, as 
amos tras dis tri bu í das de ve rão ser su fi ci en tes para o
tra ta men to do pa ci en te por, pelo me nos, quin ze dias;

III – as uni da des de amos tras-grá tis de ve rão
con ter a mes ma quan ti da de de prin cí pio ati vo pre sen-
te no me di ca men to co lo ca do à ven da;

IV – as em ba la gens das amos tras-grá tis con te-
rão a ex pres são “amos tra-grá tis – ven da pro i bi da”,
em lo cal fa cil men te iden ti fi cá vel, ex ten si va às uni da-
des do me di ca men to, de for ma ade qua da à sua apre -
sen ta ção, se gun do as nor mas es pe cí fi cas edi ta das
pelo ór gão com pe ten te;

V – as em pre sas res pon sá ve is no ti fi ca rão ao ór -
gão com pe ten te o quan ti ta ti vo e os des ti na tá ri os das
amos tras-grá tis, na for ma de ter mi na da por aque le.

Art. 59-B. É ve da da a dis tri bu i ção e a dis pen sa-
ção de me di ca men tos ao pú bli co em ca rá ter pro mo ci-
o nal.

Art. 59-C. É pro i bi da a ofer ta de brin des ou be -
ne fí ci os aos pro fis si o na is de sa ú de pe las em pre sas
pro du to ras, im por ta do ras, dis tri bu i do ras ou co mer ci a-
li za do ras de me di ca men tos.

Pa rá gra fo úni co. Exclu em-se do dis pos to no ca-
put os brin des de pe que no va lor e de uti li da de téc ni-
co-ci en tí fi ca para o pro fis si o nal.

Art. 59-D. O pa tro cí nio, apo io e pro mo ção de
even tos ci en tí fi cos por par te das em pre sas pro du to-
ras, dis tri bu i do ras, im por ta do ras e co mer ci a li za do ras
de me di ca men tos só se rão per mi ti dos se de for ma
ex plí ci ta e de ma ne i ra a não com pro me ter a li ber da de
de crí ti ca e de pres cri ção dos pro fis si o na is de sa ú de
en vol vi dos.

Art. 59-E. O pro du tor, o dis tri bu i dor, o co mer ci-
an te, o res pon sá vel pelo meio ve i cu la dor e o agen te
pu bli ci tá rio res pon dem so li da ri a men te pelo des cum-
pri men to das dis po si ções des ta lei.”

Art. 4º Acres cen tem-se os se guin tes pa rá gra fos
ao art. 60, da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976:

“Art. 60. .................................................

..............................................................
§ 4º As em ba la gens dos me di ca men-

tos con te rão me ca nis mo de se gu ran ça des -
ti na do a im pe dir-lhes o aces so de cri an ças,
de modo a con tri bu ir para a pre ven ção de
in to xi ca ções me di ca men to sas.

§ 5º Os me di ca men tos exi bi rão, em
suas uni da des, de for ma ade qua da à sua
apre sen ta ção, ele men tos grá fi cos ou sim bó-
li cos que per mi tam a sua iden ti fi ca ção
quan do se pa ra dos da em ba la gem ori gi nal.
(NR)”

Art. 5º Adi te-se o se guin te in ci so V ao art. 10,
da Lei nº 6.437, de 20 de agos to de 1977, re nu me-
ran do-se os atu a is in ci sos V a XXXI:

“Art. 10. .................................................

.................... .........................................
V – re a li zar pu bli ci da de de me di ca men to

em de sa cor do com dis po si ções le ga is.
Pena – sus pen são de ven das ou fa bri-

ca ção do pro du to ou am bas; can ce la men to
do re gis tro do pro du to; can ce la men to de au -
to ri za ção para fun ci o na men to da em pre sa
pro du to ra; can ce la men to do al va rá de li cen-
ci a men to do es ta be le ci men to; mul ta; apre-
en são da edi ção do jor nal ou re vis ta; re ti ra-
da do ar da emis so ra de rá dio ou te le vi são
pelo do bro do tem po de ve i cu la ção da peça
pu bli ci tá ria.”

Art. 6º Para os fins des ta lei, a in fra ção do dis -
pos to no art. 59-A con fi gu ra in fra ção sa ni tá ria gra-
vís si ma, in de pen den te men te do dis pos to nos arts.
6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 6.437, de 20 de agos to de
1977.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções cons tan tes do ca-
put não ex clu em as san ções pe na is e ci vis ca bí ve is.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei.
Art. 8º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias após

a sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A apre sen ta ção des ta pro po si ção deve-se à
nos sa pre o cu pa ção com a atu al si tu a ção da pu bli ci-
da de de me di ca men tos ve i cu la da nos di ver sos me i os
de co mu ni ca ção, quan do ob ser va mos a ple to ra de
anún ci os pro mo ven do sua li vre ofer ta como se es ses
fos sem mer ca do ri as de li vre cir cu la ção no mer ca do, a 
de pen der, tão-so men te, das cur vas de ofer ta e de-
man da dos pro du tos.

Como é no tó rio, a sa ú de e in te gri da de hu ma nas
cons ti tu em bens cuja de fe sa é ob je to de dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal, a lem brar a es ta tu ra a que de vem ser
al ça das, não se per mi tin do a mer can ti li za ção e, tam -
pou co, a ba na li za ção de tão no bres atri bu tos da pes -
soa hu ma na.
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Par tin do des se pres su pos to, hou ve mos por
bem ve dar qua is quer for mas de pu bli ci da de de me di-
ca men tos nos me i os de co mu ni ca ção le i gos, por en -
ten der mos que tal for ma de pro mo ção mer ca do ló gi ca
in cen ti va a au to me di ca ção, que é apon ta da pe los es -
pe ci a lis tas como uma das gran des ma ze las da sa ú de
pú bli ca no Bra sil.

So bre ma is dis so, não é de ma is en fa ti zar que os
me di ca men tos não são mer ca do ri as co muns, an tes
afe tam di re ta men te a vida hu ma na e, por tan to, de vem
ter sua di vul ga ção pu bli ci tá ria res tri ta aos pro fis si o na-
is de sa ú de di re ta men te in te res sa dos.

Ou tra ques tão re le van te re fe re-se à dis tri bu i ção
de amos tras grá tis pe los la bo ra tó ri os pro du to res aos
pro fis si o na is de sa ú de, sem que ne nhum con tro le seja
exer ci do so bre essa ati vi da de, en se jan do o co mér cio
des sas amos tras, como vem sen do so be ja men te ve i-
cu la do pela im pren sa. No pro je to de lei ora apre sen ta-
do, gui ou-nos a pre o cu pa ção em re gu la men tar a dis tri-
bu i ção des sas amos tras de modo a não pre ju di car os
seg men tos de ba i xa ren da da so ci e da de, que de las
mais de pen dem. Entre tan to, sub me te mos a con tro le
pelo Po der Pú bli co essa es tra té gia de mer ca do das
em pre sas pro du to ras de me di ca men tos, ao mes mo
tem po em que ga ran ti mos sal va guar das ao po ten ci al
cli en te-con su mi dor des ses pro du tos.

A dis tri bu i ção de brin des aos pro fis si o na is de
sa ú de e a pro mo ção de even tos por par te das em pre-
sas pro du to ras, dis tri bu i do ras e co mer ci a li za do ras de
me di ca men tos tam bém foi alvo de nos sa aten ção, de
modo a co i bir a con ti nu i da de da atu al si tu a ção pro-
mís cua que se es ta be le ceu en tre a co mu ni da de de
pro fis si o na is de sa ú de e os la bo ra tó ri os far ma cêu ti-
cos, dan do azo a si tu a ções em que, ao lado da má
con du ta éti ca, o ônus ma i or re cai, ine xo ra vel men te,
so bre o pa ci en te.

Pre o cu pa dos com o gran de nú me ro de in to xi ca-
ções me di ca men to sas no Bra sil, acres cen ta mos dis -
po si ti vos que pos si bi li tam a iden ti fi ca ção do me di ca-
men to, mes mo fora de sua em ba la gem ori gi nal, e, de
igual im por tân cia, pro pu se mos a ins ta la ção de me ca-
nis mo de se gu ran ça nas em ba la gens, de modo a pre -
ve nir e con ter a in to xi ca ção de cri an ças que, fre qüen-
te men te, sen tem-se atra í das pelo co lo ri do e sa bor
ado ci ca do dos me di ca men tos. É ilus tra ti vo lem brar
que, nos Esta dos Uni dos, após a im ple men ta ção das
em ba la gens de se gu ran ça nos me di ca men tos, ain da
na dé ca da de 70, hou ve uma re du ção de 80% nos ca -
sos de in to xi ca ção aci den tal por me di ca men tos, se-
gun do in for me da pes qui sa do ra Ma ria Éli de, da Fun -
da ção Oswal do Cruz.

Espe ra mos, pe los mo ti vos e ra zões ex pos tos,
que a pro po si ção ora apre sen ta da a esta Casa le gis-

la ti va ob te nha o apo io ne ces sá rio à sua apro va ção,
em be ne fí cio da sa ú de e qua li da de de vida da po pu la-
ção bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
dor Pa pa léo Paes.

LEGISLAÇÃO CITADA

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 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 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:
........................................ ............................................

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

........................................ ............................................
Art. 58. A pro pa gan da, sob qual quer for ma de di -

vul ga ção é meio de co mu ni ca ção, dos pro du tos sob o
re gi me des ta Lei so men te po de rá ser pro mo vi da após 
au to ri za ção do Mi nis té rio da Sa ú de, con for me se dis -
pu ser em re gu la men to.

§ 1º Qu an do se tra tar de dro ga, me di ca men to
ou qual quer ou tro pro du to com a exi gên cia de ven da
su je i ta a pres cri ção mé di ca ou odon to ló gi ca, a pro pa-
gan da fi ca rá res tri ta a pu bli ca ções que se des ti nem
ex clu si va men te à dis tri bu i ção a mé di cos, ci rur-
giões-den tis tas e far ma cêu ti cos.

§ 2º A pro pa gan da dos me di ca men tos de ven da
li vre, dos pro du tos di e té ti cos, dos sa ne an tes do mis-
sa ni tá ri os, de cos mé ti cos e de pro du tos de hi gi e ne,
será ob je to de nor mas es pe cí fi cas a se rem dis pos tas
em re gu la men to.

Art. 59. Não po de rão cons tar de ro tu la gem ou de 
pro pa gan da dos pro du tos de que tra ta esta lei de sig-
na ções, no mes ge o grá fi cos, sím bo los, fi gu ras, de se-
nhos ou qua is quer in di ca ções que pos si bi li tem in ter-
pre ta ção fal sa, erro ou con fu são quan to à ori gem,
pro ce dên cia, na tu re za, com po si ção ou qua li da de,
que atri bu am ao pro du to fi na li da des ou ca rac te rís ti-
cas di fe ren tes da que las que re al men te pos sua.

TÍTULO XI
Das Emba la gens

Art. 60. É obri ga tó ria a apro va ção, pelo Mi nis té-
rio da Sa ú de, con for me se dis pu ser em re gu la men to,
das em ba la gens, dos equi pa men tos e uten sí li os ela -
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bo ra dos ou re ves ti dos in ter na men te com subs tân ci as
que, em con ta to com o pro du to, pos sam al te rar seus
efe i tos ou pro du zir dano à sa ú de.

§ 1º Inde pen de rão de apro va ção as em ba la-
gens des ti na das ao acon di ci o na men to de dro gas,
me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti cos, pro du tos de
hi gi e ne, cos mé ti cos, per fu mes e con gê ne res que não
con te nham in ter na men te subs tân cia ca paz de al te rar
as con di ções de pu re za e efi cá cia do pro du to.

§ 2º Não será au to ri za do o em pre go de em ba la-
gem des ti na da a con ter ou acon di ci o nar dro ga, me di-
ca men to ou in su mo far ma cêu ti co, des de que ca paz
de ca u sar di re ta ou in di re ta men te efe i tos no ci vos à
sa ú de.

§ 3º A apro va ção do tipo de em ba la gem será
pre ce di da de aná li se pré via, quan do for o caso.
........................................ ............................................

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dis põe so bre as res tri ções ao uso e
à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros, be -
bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as
e de fen si vos agrí co las, nos ter mos do §
4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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. 7º A pro pa gan da de me di ca men tos e te ra pi-
as de qual quer tipo ou es pé cie po de rá ser fe i ta em pu -
bli ca ções es pe ci a li za das di ri gi das di re ta e es pe ci fi ca-
men te a pro fis si o na is e ins ti tu i ções de sa ú de.

§ 1º Os me di ca men tos anó di nos e de ven da li -
vre, as sim clas si fi ca dos pelo ór gão com pe ten te do
Mi nis té rio da Sa ú de, po de rão ser anun ci a dos nos ór -
gãos de co mu ni ca ção so ci al com as ad ver tên ci as
quan to ao seu abu so, con for me in di ca do pela au to ri-
da de clas si fi ca tó ria.

§ 2º A pro pa gan da dos me di ca men tos re fe ri dos
nes te ar ti go não po de rá con ter afir ma ções que não
se jam pas sí ve is de com pro va ção ci en tí fi ca, nem po -
de rá uti li zar de po i men tos de pro fis si o na is que não se -
jam le gal men te qua li fi ca dos para fazê-lo.

§ 3º Os pro du tos fi to te rá pi cos da flo ra me di ci nal
bra si le i ra que se en qua dram no dis pos to no § 1º des -
te ar ti go de ve rão apre sen tar com pro va ção ci en tí fi ca
dos seus efe i tos te ra pêu ti cos no pra zo de cin co anos
da pu bli ca ção des ta lei, sem o que sua pro pa gan da
será au to ma ti ca men te ve da da.

§ 4º Toda a pro pa gan da de me di ca men tos con te-
rá obri ga to ri a men te ad ver tên cia in di can do que, a per-
sis ti rem os sin to mas, o mé di co de ve rá ser con sul ta do.

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

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Con fi gu ra in fra ções à le gis la ção sa-
ni tá ria fe de ral, es ta be le ce as san ções
res pec ti vas, 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. 6º Para a im po si ção da pena e a sua gra du-

a ção, a au to ri da de sa ni tá ria le va rá em con ta:
I – as cir cuns tân ci as ate nu an tes e agra van tes;
II – a gra vi da de do fato, ten do em vis ta as suas

con se qüên ci as para a sa ú de pú bli ca;
III – os an te ce den tes do in fra tor quan to às nor -

mas sa ni tá ri as.
Art. 7º São cir cuns tân ci as ate nu an tes:
I – a ação do in fra tor não ter sido fun da men tal

para a con se cu ção do even to;
II – a er ra da com pre en são da nor ma sa ni tá ria,

ad mi ti da como ex cu sá vel, quan to pa ten te a in ca pa ci-
da de do agen te para aten der o ca rá ter ilí ci to do fato;

III – o in fra tor, por es pon tâ nea von ta de, ime di a ta-
men te, pro cu rar re pa rar ou mi no rar as con se qüên ci as
do ato le si vo à sa ú de pú bli ca que lhe for im pu ta do;

IV – ter o in fra tor so fri do co a ção, a que po dia re -
sis tir, para a prá ti ca do ato;

V – ser o in fra tor pri má rio, e a fal ta co me ti da, de
na tu re za leve.

Art. 8º São cir cuns tân ci as agra van tes:
I – ser o in fra tor re in ci den te;
II – ter o in fra tor co me ti do a in fra ção para ob ter

van ta gem pe cu niá ria de cor ren te do con su mo pelo
pú bli co do pro du to ela bo ra do em con trá rio ao dis pos-
to na le gis la ção sa ni tá ria;

III – o in fra tor co a gir ou trem para a exe cu ção
ma te ri al da in fra ção;

IV – ter a in fra ção con se qüên ci as ca la mi to sas à
sa ú de pú bli ca;

V – se, ten do co nhe ci men to de ato le si vo à sa ú-
de pú bli ca, o in fra tor de i xar de to mar as pro vi dên ci as
de sua al ça da ten den tes a evi tá-lo;

VI – ter o in fra tor agi do com dolo, ain da que
even tu al fra u de ou má fé.
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Pa rá gra fo úni co. A re in ci dên cia es pe cí fi ca tor na o 
in fra tor pas sí vel de en qua dra men to na pe na li da de má -
xi ma e a ca rac te ri za ção da in fra ção como gra vís si ma.

Art. 9º Ha ven do con cur so de cir cuns tân ci as ate -
nu an tes e agra van tes à apli ca ção da pena será con si-
de ra da em ra zão das que se jam pre pon de ran tes.

Art. 10. São in fra ções sa ni tá ri as:
....................................................................................

V – fa zer pro pa gan da de pro du tos sob vi gi lân cia
sa ni tá ria, ali men tos e ou tros, con tra ri an do a le gis la-
ção sa ni tá ria:

Pena – ad ver tên cia, pro i bi ção de pro pa gan da,
sus pen são de ven da e/ou mul ta;
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 309, DE 2003

Insti tui se gu ro obri ga tó rio por da-
nos pes so a is ca u sa dos por dis pa ro de
arma de fogo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 20 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de

no vem bro de 1966, pas sa a vi go rar acres ci do da se -
guin te alí nea:

“Art. 20 ..................................................
..............................................................
1) da nos pes so a is ca u sa dos por dis pa-

ro de arma de fogo.” (NR)

Art. 2º O se gu ro de que tra ta esta Lei in de ni za-
rá as ví ti mas de dis pa ro de arma de fogo ou suas fa -
mí li as por mor te, in va li dez e/ou de for mi da de per ma-
nen te e des pe sas de as sis tên cia mé di ca e su ple men-
ta res, nos va lo res pre vis tos no art. 3º da Lei nº 6.194, 
de 19 de de zem bro de 1974, que dis põe so bre o 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.

Pa rá gra fo úni co. Não ca be rá in de ni za ção nos
ca sos de su i cí dio, de ten ta ti va de su i cí dio ou nos ca -
sos em que o au tor do dis pa ro se be ne fi ci ar de al gu-
ma das ca u sas ex clu den tes de ili ci tu de pre vis tas na
le gis la ção pe nal.

Art. 3º A in de ni za ção por mor te será di vi di da,
em par te igua is, en tre os her de i ros le ga is da ví ti ma e
seu côn ju ge, com pa nhe i ro ou com pa nhe i ra.

Art. 4º O pa ga men to da in de ni za ção será efe tu-
a do me di an te sim ples pro va do dano ca u sa do por
arma de fogo, in de pen den te men te da exis tên cia de

dolo ou cul pa, haja ou não res se gu ro, ve da da qual -
quer fran quia de res pon sa bi li da de do se gu ra do.

Pa rá gra fo úni co. Se hou ver fun da da dú vi da so -
bre a exis tên cia de al gu ma das cir cuns tân ci as pre vis-
tas no pa rá gra fo úni co do art. 2º, a in de ni za ção será
paga após o pro nun ci a men to fi nal da au to ri da de ju di-
ci al ou ad mi nis tra ti va.

Art. 5º A in de ni za ção por da nos pes so a is ca u sa-
dos por dis pa ro de arma de fogo não iden ti fi ca da ou
não se gu ra da será paga por um con sór cio cons ti tu í do
por to das as se gu ra do ras que ofe re ce rem o se gu ro
ob je to des ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. A in de ni za ção que tra ta este
ar ti go cor res pon de rá a 50% (cin qüen ta por cen to) do
va lor es ti pu la do no art. 2º da pre sen te lei.

Art. 6º O pro pri e tá rio da arma de fogo que efe tu-
ou o dis pa ro ca u sa dor do dano, caso esta não es te ja
co ber ta por se gu ro, e, em qual quer caso, o au tor do
dis pa ro e ou tros res pon sá ve is pelo dano ca u sa do
res pon dem so li da ri a men te pe ran te a se gu ra do ra pelo 
va lor efe ti va men te in de ni za do, sem pre ju í zo de even -
tu al res pon sa bi li da de re si du al em re la ção à ví ti ma.

Art. 7º O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va-
dos ex pe di rá nor mas dis ci pli na do ras que aten dam ao 
dis pos to nes ta Lei e, com base em cál cu los atu a ri a is,
de fi ni rá o va lor do prê mio do se gu ro, que será anu al e
de vi do por to dos os pro pri e tá ri os de ar mas de fogo
par ti cu la res, com ou sem au to ri za ção para o por te.

Art. 8º O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va-
dos de ve rá in di car para ofe re cer o Se gu ro ob je to da
pre sen te lei as mes mas com pa nhi as se gu ra do ras
que ope ram com o Se gu ro Obri ga tó rio DPVAT.

Art. 9º Obser var-se-á o pro ce di men to su má rio
do Có di go de Pro ces so Ci vil nas ca u sas re la ti vas aos
da nos pes so a is men ci o na dos na pre sen te lei.

Art. 10. Esta Lei en tra em vi gor no pri me i ro dia
do ano se guin te a sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

São alar man tes as in for ma ções fre qüen te men-
te di vul ga das acer ca da es ca la da da vi o lên cia no Bra -
sil. Gran de nú me ro de pes so as são atin gi das por pro -
jé te is de ar mas de fogo di a ri a men te. Mu i tas ve zes,
es sas pes so as são fe ri das por ba las per di das ou por
ar mas que ja ma is são en con tra das, em pu nha das por
cri mi no sos que es ca pam às in ves ti ga ções po li ci a is.
Espe ci al men te nes ses ca sos, as ví ti mas e suas fa mí-
li as fi cam de sam pa ra das, pois, sem a iden ti fi ca ção do 

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  7 22485    625ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



au tor dos dis pa ros, não lhes é pos sí vel exi gir do res -
pon sá vel a in de ni za ção de vi da.

Os pro pri e tá ri os de ar mas de fogo, como ma i o-
res be ne fi ciá ri os da per mis são que o Esta do lhes
con ce de para pos su ir es ses pe que nos ins tru men tos
de des tru i ção da vida, de vem ar car com os ônus que
o exer cí cio des se di re i to im põe a toda a so ci e da de.

Por isso, pro po mos o es ta be le ci men to de um
se gu ro obri ga tó rio des ti na do a pro ver um mí ni mo de
ga ran tia de in de ni za ção às ví ti mas de dis pa ros de
arma de fogo. Esse se gu ro se ria co bra do anu al men te
dos pro pri e tá ri os de ar mas de fogo e de vi do às ví ti-
mas in de pen den te men te da iden ti fi ca ção do pro pri e-
tá rio da arma ou do au tor dos dis pa ros, bem como da
cons ta ta ção de cul pa ou dolo. No caso de ar mas não
iden ti fi ca das ou nao se gu ra das, a in de ni za ção se ria
paga por um con sór cio de to das as em pre sas se gu ra-
do ras que ofe re ces sem essa mo da li da de de se gu ro.

Exclu em-se da in de ni za ção so men te os ca sos
de su i cí dio, ten ta ti va de su i cí dio ou de dis pa ro em cir -
cuns tân ci as ex clu den tes de ili ci tu de, pre vis tas no art.
23 do Có di go Pe nal, ou seja, le gí ti ma de fe sa, es ta do
de ne ces si da de, es tri to cum pri men to do de ver le gal
ou exer cí cio re gu lar de di re i to. Nos ca sos de su i cí dio,
visa-se a pre ve nir fra u des às se gu ra do ras. No caso
das ex clu den tes de ili ci tu de, ob je ti va-se evi tar que as
pes so as fe ri das por ar mas de fogo pos sam exi gir in -
de ni za ção, mes mo ten do dado ca u sa à re a ção le gí ti-
ma dos au to res ou de ou tros agen tes.

Asse gu ra-se, ou tros sim, que as se gu ra do ras,
após o pa ga men to das in de ni za ções, pos sam-se
vol tar con tra os pro pri e tá ri os não se gu ra dos e con tra
os au to res dos dis pa ros e ou tros res pon sá ve is pe los
da nos ca u sa dos, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de
re si du al em re la ção às ví ti mas. Com isso, pre ten-
de-se de ses ti mu lar o ina dim ple men to do se gu ro
obri ga tó rio, one rar os ver da de i ros res pon sá ve is e
pos si bi li tar que os cál cu los atu a ri a is apon tem me nor
si nis tra li da de e, as sim, di mi nu am-se os va lo res dos
prê mi os co bra dos.

Con ta mos, por tan to, com o apo io dos no bres Se -
na do res para a apro va ção do pro je to de lei apre sen ta-
do, que tem por ob je ti vo as se gu rar re cur sos mí ni mos
para di mi nu ir a dor so fri da e o pre ju í zo ca u sa do às ví ti-
mas de dis pa ros de ar mas de fogo e suas fa mí li as.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
dor Del cí dio Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 73
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de 
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções
de se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o ar ti go 2º do Ato Com ple men tar
nº 23, de 20 de ou tu bro de 1966, de cre ta:

....................................................................................
Art. 20. Sem pre ju í zo do dis pos to em leis es pe ci-

a is, são obri ga tó ri os os se gu ros de:
a) da nos pes so a is a pas sa ge i ros de ae ro na ves

co mer ci a is;
b) res pon sa bi li da de ci vil dos pro pri e tá ri os de

ve í cu los au to mo to res de vias ter res tre, flu vi al, la cus-
tre e ma rí ti ma, de ae ro na ves e dos trans por ta do res
em ge ral;

c) res pon sa bi li da de ci vil do cons tru tor de imó ve-
is em zo nas ur ba nas por da nos a pes so as ou co i sas;

d) bens da dos em ga ran tia de em prés ti mos ou
fi nan ci a men tos de ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli ca;

e) ga ran tia do cum pri men to das obri ga ções do
in cor po ra dor e cons tru tor de imó ve is; (Vide Me di da
Pro vi só ria nº 2.221, de 4-9-2001)

f) ga ran tia do pa ga men to a car go de mu tuá rio
da cons tru ção ci vil, in clu si ve obri ga ção imo bi liá ria;

g) edi fí ci os di vi di dos em uni da des au tô no mas;
h) in cên dio e trans por te de bens per ten cen tes a

pes so as ju rí di cas, si tu a dos no País ou nele trans por-
ta dos;

i) cré di to ru ral;
j) cré di to à ex por ta ção, quan do jul ga do con ve ni-

en te pelo CNSP, ou vi do o Con se lho Na ci o nal do Co -
mér cio Exte ri or (CONCEX);” (Re da ção dada pelo De -
cre to-Lei nº 826, de 5-9-1969)

Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca à União a obri ga-
to ri e da de es ta tu í da na alí nea h des te ar ti go. (Pa rá-
gra fo in clu í do pela Lei nº 10.190, de 14-2-2001)

....................................................................................
LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dis põe so bre 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.
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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. 3º Os da nos pes so a is co ber tos pelo se gu ro
es ta be le ci do no ar ti go 2º com pre en dem as in de ni za-
ções por mor te, in va li dez per ma nen te e des pe sas de
as sis tên cia mé di ca e su ple men ta res, nos va lo res que
se se guem, por pes soa vi ti ma da:

a) 40 (qua ren ta) ve zes o va lor do ma i or sa lá rio
mí ni mo vi gen te no País, no caso de mor te;

b) até 40 (qua ren ta) ve zes o va lor do ma i or sa lá-
rio mí ni mo vi gen te no País, no caso de in va li dez per -
ma nen te;

c) Até 8 (oito) ve zes o va lor do ma i or sa lá ri o mí-
ni mo vi gen te no País, como re em bol so à ví ti ma, no
caso de des pe sas de as sis tên cia mé di ca e su ple men-
ta res de vi da men te com pro va das.
....................................................................................

(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 310, DE 2003

Alte ra a Lei nº 10.201, de 14 de fe ve-
re i ro de 2001, que ins ti tui o Fun do Na ci o-
nal de Se gu ran ça Pú bli ca – FNSP, e dá
ou tras pro vi dên ci as, para cri ar con di ção
para o re pas se de re cur sos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fe ve re-

i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º ...................................................

..............................................................
§ 3º Só te rão aces so aos re cur sos do

FNSP os en tes fe de ra dos que te nham ins ti-
tu í do, em seu âm bi to, um pla no de se gu ran-
ça pú bli ca e es te jam in te gra dos a um sis te-
ma na ci o nal de in for ma ções de se gu ran ça
pú bli ca, ou o mu ni cí pio que man te nha guar -
da mu ni ci pal, vi san do à ob ten ção dos re sul-
ta dos a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or.

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

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

Jus ti fi ca ção

Um dos gran des obs tá cu los ao êxi to da per se-
cu ção cri mi nal e ca u sa im por tan te da im pu ni da de em

nos so País, par ti cu lar men te quan to às ações do cri -
me or ga ni za do, é a ine xis tên cia de um sis te ma in te-
gra do de in for ma ções de se gu ran ça pú bli ca.

A fal ta da tro ca de in for ma ções, en tre os sis te-
mas dos en tes fe de ra dos e en tre eles e o sis te ma fe -
de ral, dá uma gran de van ta gem aos cri mi no sos, par ti-
cu lar men te, quan do sua área de atu a ção ul tra pas sa
as fron te i ras de um es ta do. Acres ce que, mu i tas ve -
zes, nos en tes fe de ra dos, fal ta in te gra ção, tam bém,
en tre os sis te mas de in for ma ção de suas po lí ci as ci vil
e mi li tar, o que tor na mais di fí cil a ação do Esta do
con tra o cri me. Por isso, urge um es for ço para sa nar
essa si tu a ção.

Esta pro po si ção, por meio do in cen ti vo à in te-
gra ção dos sis te mas de in for ma ção de se gu ran ça pú -
bli ca, visa a con tri bu ir para o apri mo ra men to da per -
se cu ção cri mi nal.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
dor Mag no Mal ta.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.201, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Insti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca – FNSP, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 2.120-9, de 2001, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:

....................................................................................
Art. 4º O FNSP apo i a rá pro je tos na área de se -

gu ran ça pú bli ca, des ti na dos, den tre ou tros, a:
I – re e qui pa men to das po lí ci as es ta du a is;
II – tre i na men to e qua li fi ca ção de po lí ci as ci vis e

mi li ta res e de guar das mu ni ci pa is;
III – sis te mas de in for ma ções e es ta tís ti cas po li-

ci a is;
IV – pro gra mas de po lí cia co mu ni tá ria; e
V – po lí cia téc ni ca e ci en tí fi ca.
§ 1º Os pro je tos se rão exa mi na dos e apro va dos

pelo Con se lho Ges tor.
§ 2º Na ava li a ção dos pro je tos, o Con se lho Ges -

tor pri o ri za rá, den tre ou tros as pec tos, o ente fe de ra do
ou mu ni cí pio que se com pro me ter com os se guin tes
re sul ta dos:

I – re du ção do ín di ce de cri mi na li da de;
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II – au men to do ín di ce de apu ra ção de cri mes
san ci o na dos com pena de re clu são;

III – de sen vol vi men to de ações in te gra das das
po lí ci as ci vil e mi li tar; e

IV – aper fe i ço a men to do con tin gen te po li ci al ou
da guar da mu ni ci pal, em pra zo pré-es ta be le ci do.

§ 3º Só te rão aces so aos re cur sos do FNSP o
ente fe de ra do que te nha ins ti tu í do, em seu âm bi to,
pla no de se gu ran ça pú bli ca, ou o mu ni cí pio que man -
te nha guar da mu ni ci pal, vi san do à ob ten ção dos re -
sul ta dos a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or.

§ 4º Os pro je tos ha bi li ta dos a re ce ber re cur sos
do FNSP não po de rão ter pra zo su pe ri or a dois anos.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi-
cos e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
ca ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 311, DE 2003

Alte ra a re da ção dos ar ti gos 65, in -
ci so I, 115 e 220 do De cre to-Lei nº 2.848,
de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe-
nal).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do Art. 65 do De cre to-Lei nº

2.848, de 7 de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 65. São cir cuns tân ci as que sem-
pre ate nu am a pena:

I – ser o agen te me nor de 18 (de zo i to),
na data do fato, ou ma i or de 70 (se ten ta)
anos, na data da sen ten ça,” (NR)

Art. 2º. O Art. 115 do De cre to-Lei nº 2.848, de
7 de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 115. São re du zi dos de me ta de os
pra zos de pres cri ção quan do o cri mi no so
era, ao tem po do cri me, me nor de 18 (de zo i-
to) anos, ou, na data da sen ten ça, ma i or de
70 (se ten ta) anos.” (NR)

Art. 3º O Art. 220 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 220. Se a rap ta da é ma i or de 14
(ca tor ze) anos e me nor de 21 (vin te e um), e 
o rap to se dá com seu con sen ti men to:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três)
anos.” (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As al te ra ções pro pos tas na re da ção dos ar ti gos
65, in ci so I, 115 e 220 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal), têm por ob je ti-
vo ade quar es ses dis po si ti vos ao tex to do novo Có di-
go Ci vil, que, em seu ar ti go 5º, con sa gra a ces sa ção
da me no ri da de ci vil aos de zo i to anos, e não mais aos
vin te e um, a par tir de quan do a pes soa fica ha bi li ta da
à prá ti ca de to dos os atos da vida ci vil. Nada mais jus -
to, pois, que o tex to do Có di go Pe nal se ajus te a essa
nova re a li da de.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Pa u lo
Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre-
ta a se guin te lei:
....................................................................................

PARTE GERAL

TÍTULO V
Das Pe nas

CAPÍTULO III
Da Apli ca ção da Pena

Cir cuns tân ci as ate nu an tes
Art. 65 – São cir cuns tân ci as que sem pre ate nu-

am a pena:
I – ser o agen te me nor de 21 (vin te e um), na

data do fato, ou ma i or de 70 (se ten ta) anos, na data
da sen ten ça;
....................................................................................

TÍTULO VIII
Da Extin ção da Pu ni bi li da de

Re du ção dos pra zos de pres cri ção
Art. 115 – São re du zi dos de me ta de os pra zos

de pres cri ção quan do o cri mi no so era, ao tem po do
cri me, me nor de 21 (vin te e um) anos, ou, na data da
sen ten ça, ma i or de 70 (se ten ta) anos.
....................................................................................
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PARTE ESPECIAL

TÍTULO VI
Dos Cri mes Con tra os Cos tu mes

CAPÍTULO III
Do Rap to

Rap to con sen su al
Art. 220 – Se a rap ta da é ma i or de 14 (ca tor ze)

anos e me nor de 21 (vin te e um), e o rap to se dá com
seu con sen ti men to:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
....................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Insti tui o Có di go Ci vil.

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

PARTE GERAL

LIVRO I
Das Pes so as

TÍTULO I
Das Pes so as Na tu ra is

CAPÍTULO I
Da Per so na li da de e da Ca pa ci da de

Art. 5º A me no ri da de ces sa aos de zo i to anos
com ple tos, quan do a pes soa fica ha bi li ta da à prá ti ca
de to dos os atos da vida ci vil.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 312, DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.742, de 7 de de zem-
bro de 1993 para ins ti tu ir o abo no anu al
para os be ne fi ciá ri os do be ne fí cio da
pres ta ção con ti nu a da pago pela as sis-
tên cia so ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te art. 20-A à Lei

nº 8.742, de 7 de de zem bro de 1993:
“Art. 20-A É de vi do abo no anu al ao be ne fi ciá rio

de pres ta ção con ti nu a da da as sis tên cia so ci al que te -
nha re ce bi do esse be ne fí cio du ran te o ano.

Pa rá gra fo úni co. O abo no anu al será cal cu la do,
no que cou ber, da mes ma for ma que a Gra ti fi ca ção
de Na tal dos tra ba lha do res, ten do como base o va lor
da ren da men sal do be ne fí cio do mês de de zem bro
de cada ano.”

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

Jus ti fi ca ção

O ob je to da pre sen te Pro po si ção é cri ar um abo -
no anu al aos ci da dãos que re ce bem o be ne fí cio de
pres ta ção con ti nu a da de que tra ta o art. 203, in ci so V
da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 20 da Lei Orgâ ni ca da
Assis tên cia So ci al (LOAS – nº 8.742/93).

O art. 20 da LOAS es ta be le ce que o be ne fí cio
de pres ta ção con ti nu a da é a ga ran tia de um sa lá rio
mí ni mo men sal à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e
ao ido so com 70 anos ou mais que com pro vem não
pos su ir me i os de pro ver a pró pria ma nu ten ção nem
tê-la pro vi da por sua fa mí lia. Tra ta-se de um be ne fí cio
men sal de tra to con ti nu a do, que é de vi do men sal e
su ces si va men te, não po den do ser acu mu la da com
qual quer es pé cie de be ne fi cio da se gu ri da de so ci al
ou de ou tro re gi me, sal vo o da as sis tên cia mé di ca.

É bom lem brar que o art. 20 da LOAS cria uma
sé rie de re gras para que o ci da dão pos sa re ce ber o
be ne fí cio da pres ta ção con ti nu a da, tais como: a) a
pes soa ser por ta do ra de de fi ciên cia ou ido sa com 70
(se ten ta) anos ou mais; b) que com pro ve não pos su ir
me i os de pro ver a pró pria ma nu ten ção e nem de tê-la
pro vi da por sua fa mí lia; c) para efe i to de con ces são
do be ne fí cio, a pes soa por ta do ra de de fi ciên cia é
aque la in ca pa ci ta da para a vida in de pen den te e para
o tra ba lho; d) con si de ra-se in ca paz de pro ver a ma nu-
ten ção da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia ou ido sa a
fa mí lia cuja ren da men sal per ca pi ta seja in fe ri or a 1/4 
(um quar to) do sa lá rio mí ni mo; e) o be ne fí cio não
pode ser acu mu la do pelo be ne fi ciá rio com qual quer
ou tro no âm bi to da se gu ri da de so ci al ou de ou tro re gi-
me, sal vo o da as sis tên cia mé di ca; f) a con ces são do
be ne fí cio está su je i ta a exa me mé di co pe ri ci al e la u do
re a li za dos pe los ser vi ços de pe rí cia mé di ca do Insti -
tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS; g) a ren da fa -
mi li ar men sal de ve rá ser de cla ra da; h) o be ne fí cio de
pres ta ção con ti nu a da é re vis to a cada 2 (dois) anos
para ava li a ção da con ti nu i da de das con di ções que
lhe de ram ori gem e i) o pa ga men to do be ne fí cio ces -
sa no mo men to em que fo rem su pe ra das as con di-
ções que lhe dão ori gem, ou em caso de mor te do be -
ne fi ciá rio.
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Ini ci al men te, a de no mi na ção em pre ga da para o
be ne fí cio em co men to era “am pa ro pre vi den ciá rio”
(Lei nº 6.179/74). De po is, pas sou a ser uti li za da a de -
no mi na ção “ren da men sal vi ta lí cia”, sen do que o art.
139 da Lei nº 8.213 as sim se ex pres sou. Ocor re que
tal be ne fí cio é par te in te gran te da cha ma da Assis tên-
cia So ci al, in se ri da na Cons ti tu i ção Fe de ral (arts. 203
e 204) e LOAS.

A Assis tên cia So ci al é um con ce i to com pos to
que se re fe re, his to ri ca men te, à pro vi são gra tu i ta e,
por tan to, não-con tri bu ti va e des mer ca do ri zá vel de
bens e ser vi ços in dis pen sá ve is à sub sis tên cia de gru -
pos hu ma nos sub me ti dos à si tu a ção de po bre za.

Como for ma de pro vi são so ci al bá si ca, a Assis -
tên cia So ci al as su miu em nos so País co no ta ção e
sta tus for mal que a di fe ren cia da fi lan tro pia e da be ne-
fi cên cia, não obs tan te con ti nu ar iden ti fi ca da à po bre-
za. Isso por que, para além do ato de fa zer o bem mo -
vi do e go ver na do pelo im pul so sub je ti vo de re pa rar
con se qüên ci as eco nô mi cas des fa vo rá ve is aos mais
po bres, a Assis tên cia So ci al pas sou a ser um di re i to
de ci da da nia so ci al, uma po lí ti ca pú bli ca e um com po-
nen te da Se gu ri da de So ci al.

O ter mo “se gu ri da de so ci al” na Cons ti tu i ção Fe -
de ral é ori un do do con ce i to em pre ga do na Ingla ter ra
pelo “Re la tó rio Be ve rid ge”, nos anos 40, o qual re fe-
re-se a um con jun to de me di das ins ti tu í das por lei
para man ter to dos os ci da dãos aci ma de um um bral
so ci o ló gi co con si de ra do mí ni mo, em to das as even tu-
a li da des que ve nham a afe tar a sua ca pa ci da de de
sub sis tên cia ou de sua fa mí lia, ou seja, ape sar de vol -
ta da para os po bres, fun ci o na como uma rede de se -
gu ran ça que os im pe di ria de vi ver aba i xo do mí ni mo
to le rá vel. Por tan to, a cri a ção do abo no aqui pro pos to
– si mi lar ao dé ci mo ter ce i ro sa lá rio e des ti na do aos
que re ce bem o be ne fí cio da pres ta ção con ti nu a da – é 
con tri bu ir para a de fi ni ção des se mí ni mo so ci al ace i-
tá vel, de modo a per mi tir a ma nu ten ção dos in di ví du-
os aci ma des se pa ta mar.

A Assis tên cia So ci al en con tra-se in ti ma men te li -
ga da ao de sen vol vi men to de po lí ti cas pú bli cas que
re cla mam ati va in ter ven ção do Esta do, daí ser es sen-
ci al men te des mer ca do ri zá vel, isto é, o cri té rio bá si co
pelo qual se rege é o da des vin cu la ção da pro vi são
so ci al ló gi ca do mer ca do. A prá ti ca da Assis tên cia So -
ci al, além de ser gra tu i ta e não-con tri bu ti va, não fun ci-
o na como mer ca do ria, no sen ti do de ge rar lu cro para
quem a de sen vol ve. Assim, a Assis tên cia So ci al não é 
uma mera ca ri da de, mas de ri va dos di re i tos do be ne-
fi ciá rio.

Ocor re que é cos tu me todo o tra ba lha dor, in clu-
si ve o sem vín cu lo for mal de em pre go, bus car uma

com ple men ta ção em seus ren di men tos no pe río do
das fes tas de fi nal de ano. A “gra ti fi ca ção de Na tal”
tor nou-se uma “re gra”, seja para o aten di men to aos
in te res ses co mer ci a is, seja para per fe i ta ade qua ção
do cos tu me à res pec ti va fes ti vi da de cul tu ral, tan to
que essa gra ti fi ca ção, em nos sa so ci e da de, é paga a
qua se to dos os tra ba lha do res e a to dos os que re ce-
bem be ne fí ci os da pre vi dên cia so ci al. É bom lem brar
que a le gis la ção vi gen te ga ran te o pa ga men to do
abo no anu al ao se gu ra do ou ao de pen den te que, du -
ran te o ano, re ce beu au xí lio-do en ça, au xí lio-aci den te,
apo sen ta do ria, pen são por mor te ou au xí lio-re clu são.

Di an te do ex pos to, ve ri fi ca-se que a exis tên cia
do be ne fí cio da pres ta ção con ti nu a da e a cri a ção do
abo no, ora pro pos to, visa es ta be le cer uma pro vi dên-
cia le gal e le gí ti ma que li vre o ci da dão po bre da in cer-
te za do ama nhã. No caso, à luta con tra as ad ver si da-
des so ci a is da era con tem po râ nea, qua is se jam, en -
fer mi da des, de sa gre ga ção fa mi li ar, aban do no, etc.,
enor me men te agra va do na épo ca das boas fes tas,
jus ti fi cam mo ral men te o pre sen te Pro je to, ao qual
con to com apo io de meus pa res.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Anto-
nio Car los Va la da res.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.742, DE 1993

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

CAPÍTULO IV
Dos Be ne fí ci os, dos Ser vi ços, dos Pro gra mas

e dos Pro je tos de Assis tên cia So ci al.

SEÇÃO I
Do Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu a da

Art. 20. O be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da é a
ga ran tia de 1 (um) sa lá rio mí ni mo men sal à pes soa
por ta do ra de de fi ciên cia e ao ido so com 70 (se ten ta)
anos ou mais e que com pro vem não pos su ir me i os de 
pro ver a pró pria ma nu ten ção e nem de tê-la pro vi da
por sua fa mí lia.

§ 1º Para os efe i tos do dis pos to no ca put, en ten-
de-se como fa mí lia o con jun to de pes so as elen ca das
no art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, des -
de que vi vam sob o mes mo teto. (Pa rá gra fo al te ra do
pela Lei nº 9.720, de 30-11-1998)

§ 2º Para efe i to de con ces são des te be ne fí cio, a
pes soa por ta do ra de de fi ciên cia é aque la in ca pa ci ta-
da para a vida in de pen den te e para o tra ba lho.

§ 3º Con si de ra-se in ca paz de pro ver a ma nu ten-
ção da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia ou ido sa a fa -
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mí lia cuja ren da men sal per ca pi ta seja in fe ri or a 1/4
(um quar to) do sa lá rio mí ni mo.

§ 4º O be ne fí cio de que tra ta este ar ti go não
pode ser acu mu la do pelo be ne fi ciá rio com qual quer
ou tro no âm bi to da se gu ri da de so ci al ou de ou tro re gi-
me, sal vo o da as sis tên cia mé di ca.

§ 5º A si tu a ção de in ter na do não pre ju di ca o di re-
i to do ido so ou do por ta dor de de fi ciên cia ao be ne fí cio.

§ 6º A con ces são do be ne fí cio fi ca rá su je i ta a
exa me mé di co pe ri ci al e la u do re a li za dos pe los ser vi-
ços de pe rí cia mé di ca do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al – INSS. (Pa rá gra fo al te ra do pela Lei nº 9.720,
de 30-11-1998)

§ 7º Na hi pó te se de não exis ti rem ser vi ços no
mu ni cí pio de re si dên cia do be ne fi ciá rio, fica as se gu-
ra do, na for ma pre vis ta em re gu la men to, o seu en ca-
mi nha men to ao mu ni cí pio mais pró xi mo que con tar
com tal es tru tu ra. (Pa rá gra fo al te ra do pela Lei nº
9.720, de 30-11 – 1998)

§ 8º A ren da fa mi li ar men sal a que se re fe re o §
3º de ve rá ser de cla ra da pelo re que ren te ou seu re pre-
sen tan te le gal, su je i tan do-se aos de ma is pro ce di-
men tos pre vis tos no re gu la men to para o de fe ri men to
do pe di do. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.720, de 30 
– 11-1998)

Art. 21. O be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da
deve ser re vis to a cada 2 (dois) anos para ava li a ção
da con ti nu i da de das con di ções que lhe de ram ori-
gem.

§ 1º O pa ga men to do be ne fí cio ces sa no mo-
men to em que fo rem su pe ra das as con di ções re fe ri-
das no ca put, ou em caso de mor te do be ne fi ciá rio.

§ 2º O be ne fí cio será can ce la do quan do se
cons ta tar ir re gu la ri da de na sua con ces são ou uti li za-
ção.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2003

Acres cen ta o in ci so XXII ao art. 6º
da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de
1988, para isen tar do Impos to so bre a
Ren da das Pes so as Fí si cas qua is quer
ren di men tos per ce bi dos por ma i o res de
oi ten ta anos de ida de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de zem-
bro de 1988, pas sa a vi go rar acres ci do do in ci so XXII,
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º Fi cam isen tos do Impos to so-
bre a Ren da os se guin tes ren di men tos per -
ce bi dos por pes so as fí si cas:

..............................................................
XXII – os va lo res re ce bi dos a qual quer

tí tu lo, a par tir do mês em que o con tri bu in te
com ple tar oi ten ta anos de ida de, ex ce tu a-
dos os ren di men tos de apli ca ções fi nan ce i-
ras su je i tos à re ten ção de fi ni ti va do im pos to
na fon te. (NR)”

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo, com vis tas ao cum -
pri men to do dis pos to nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, es ti-
ma rá o mon tan te da re nún cia fis cal de cor ren te do
dis pos to nes ta Lei e o in clu i rá no de mons tra ti vo a
que se re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção, o
qual acom pa nha rá o pro je to de lei or ça men tá ria,
cuja apre sen ta ção se der após de cor ri dos ses sen ta
dias da pu bli ca ção des ta lei.

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

Pa rá gra fo úni co. A isen ção de que tra ta esta lei
só pro du zi rá efe i tos a par tir do pri me i ro dia do exer cí-
cio fi nan ce i ro ime di a ta men te pos te ri or àque le em que 
for im ple men ta do o dis pos to no art. 2º.

Jus ti fi ca ção

O en ve lhe ci men to da po pu la ção bra si le i ra se
pro ces sa a pas sos lar gos. Entre 1991 e 2000, o con -
tin gen te de pes so as com ses sen ta anos ou mais su -
biu de dez mi lhões e se te cen tas mil para ca tor ze mi -
lhões e qui nhen tas mil, re pre sen tan do um au men to
de 35,5% no cur to pe río do de nove anos. Nos pró xi-
mos vin te anos, os ido sos bra si le i ros po de rão ul tra-
pas sar os trin ta mi lhões de pes so as, re pre sen tan do
cer ca de tre ze por cen to da po pu la ção to tal do País.

Mas a pre o cu pa ção com os ido sos não se jus ti fi-
ca ape nas pelo fato de eles re pre sen ta rem par ce la
cada vez ma i or de nos sa po pu la ção to tal. O prin ci pal
mo ti vo para dar mos aten ção es pe ci al a esse seg-
men to é o fato de que, até o pre sen te, te mos fa lha do
gra ve men te, tan to a so ci e da de ci vil como o Go ver no,
na pres ta ção do am pa ro de vi do a nos sos ido sos.

Inú me ros são os pro ble mas que afe tam a po pu-
la ção mais ido sa, mas po dem des ta car-se, des de
logo, cer tos ti pos de mo lés ti as, gas tos ele va dos com
re mé di os e tra ta men tos mé di cos, ren di men tos min-
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gua dos ou ine xis ten tes, fal ta de con di ções dig nas de
ha bi ta ção e ali men ta ção, maus tra tos, ca rên cia de
opor tu ni da des edu ca ci o na is e de tra ba lho, aban do no
ma te ri al e emo ci o nal.

Aten to a essa re a li da de, o le gis la dor cons ti tu in te
de 1988 fez in se rir na Lei Ma i or o art. 230, que pres -
cre ve o de ver de a fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do
am pa ra rem os ido sos, as se gu ran do-lhes par ti ci pa-
ção na co mu ni da de, de fen den do-lhes a dig ni da de e o
bem-es tar, além de lhes ga ran tir o di re i to à vida.

A nos sa le gis la ção vem avan çan do, pa u la ti na-
men te, na apli ca ção des se co man do cons ti tu ci o nal.
Mas ain da há mu i tas la cu nas a sa nar, como a que ora
se pre ten de cor ri gir.

Este pro je to de lei visa a ate nu ar as di fi cul da des
fi nan ce i ras da que les pou cos ido sos que con se guem
ul tra pas sar a fa i xa dos oi ten ta anos de ida de. Na tri lha
de um hon ro so pas sa do de par la men tar sem pre lu-
tan do pelo res pe i to aos nos sos an ciãos, te mos ago ra
en se jo de pro por a isen ção to tal do im pos to de ren da
das pes so as fí si cas, in ci den te so bre qua is quer va lo-
res per ce bi dos por es ses ido sos, res sal va dos, ape-
nas, aque les ren di men tos ori un dos de apli ca ções fi -
nan ce i ras e su je i tos, pela le gis la ção apli cá vel, à re-
ten ção de fi ni ti va na fon te.

A pro po si ção le gis la ti va ora apre sen ta da ajus -
ta-se às exi gên ci as do art. 14 da Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal, mo ti vo por que con tem pla, nas der ra de i-
ras dis po si ções, pro vi dên ci as a se rem to ma das para
com pen sa ção da con se qüen te, em bo ra di mi nu ta, re -
nún cia de re ce i ta tri bu tá ria.

Espe ra-se, pois, dos ilus tres Pa res o aco lhi men-
to des sa pro po si ção le gis la ti va, que se afi gu ra im-
preg na da de in te i ra jus ti ça so ci al.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Luiz
Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA

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.

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

Art. 1º Os ren di men tos e ga nhos de ca pi tal per -
ce bi dos a par tir de 1º de ja ne i ro de 1989, por pes so-
as fí si cas re si den tes ou do mi ci li a dos no Bra sil, se rão
tri bu ta dos pelo im pos to de ren da na for ma da le gis la-
ção vi gen te, com as mo di fi ca ções in tro du zi das por
esta lei.

....................................................................................
Art 6º Fi cam isen tos do im pos to de ren da os se -

guin te ren di men tos per ce bi dos por pes so as fí si cas:
....................................................................................

XX – os va lo res re ce bi dos a tí tu lo de pen são
quan do o be ne fi ciá rio des se ren di men to for por ta dor
das do en ças re la ci o na das no in ci so XIV des te ar ti go,
ex ce to as de cor ren tes de mo lés tia pro fis si o nal, com
base em con clu são da me di ci na es pe ci a li za da, mes -
mo que a do en ça te nha sido con tra í da após a con ces-
são da pen são. (Re da cão dada pela Lei nº 8.541, de
23-12-1992).
....................................................................................

Bra sí lia, 22 de de zem bro de 1988; 167º da Inde -
pen dên cia e 100º da Re pú bli ca. – José Sar ney – Ma -
íl son Fer re i ra da Nó bre ga.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de agos to de
2003, pu bli cou no dia 5 do mes mo mês e ano e re ti fi-
cou em 6 do cor ren te, a Me di da Pro vi só ria nº 127,
de 2003, que “Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o-
ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener -
gia Elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as”.

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

Se na do res

Ti tu la res Su plen tes

Blo co Par la men tar da Mi no ria (PFL/PSDB)

Efra im Mo ra is (PFL) Ro dolp ho Tou ri nho (PFL)
Tas so Je re is sa ti (PSDB) vago
Cé sar Bor ges (PFL) vago
Edu ar do Aze re do (PSDB) vago

Blo co de Apo io ao Go ver no(PT/PSB/PTB/PL)

Tião Vi a na (PT)  Fer nan do Be zer ra (PTB)
Antonio Carlos Valadares (PSB)  Roberto Saturnino (PT)
Mag no Mal ta (PL)    Ana Jú lia Ca re pa (PT)

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Sér gio Ca bral
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Ju vên cio da Fon se ca Luiz Otá vio
Hé lio Cos ta        Ney Su as su na

PDT

Jef fer son Pé res Alme i da Lima

PPS

Mo za ril do Ca val can ti  João Ba tis ta Mot ta

De pu ta dos

Ti tu la res Su plen tes

PT

Nel son Pel le gri no Fá ti ma Be zer ra
Arlin do Chi na glia Iriny Lo pes

PFL

José Car los Ale lu ia  Ká tia Abreu
Ro dri go Maia    Antô nio Car los Ma ga lhães Neto

PMDB

Eu ní cio Oli ve i ra Asdrú bal Ben tes
Men des Ri be i ro Fi lho Car los Edu ar do Ca do ca

PSDB

Ju tahy Jú ni or            Antô nio Car los Men des Tha me
Cus tó dio Mat tos Luiz Car los Ha uly

PP

Pe dro Henry Cel so Rus so man no

PTB

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

PL

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

PSB

Edu ar do Cam pos Re na to Ca sa gran de

PSC

Re na to Coz zo li no vago
* De sig na ção fe i ta nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi-
ta ção da ma té ria:

 – Pu bli ca ção no DO: 5-8-2003
 – De sig na ção da Co mis são: 6-8-2003
 – Insta la ção da Co mis são: 7-8-2003
 – Emen das: até 11-8-2003 (7º dia da pu bli ca ção)

 – Pra zo fi nal na Co mis são: 5-8-2003 a
18-8-2003 (14º dia)

 – Re mes sa do pro ces so à CD: 18-8-2003 
 – Pra zo na CD: de 19-8-2003 a 1º -9-2003 (15º

ao 28º dia)
 – Re ce bi men to pre vis to no SF: 1º-9-2003
 – Pra zo no SF: de 2-9-2003 a 15-9-2003 (42º dia)
 – Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 15-9-2003
 – Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,

pela CD: de 16-9-2003 a 18-9-2003 (43º ao 45º dia)
 – Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a

par tir de: 19-9-2003  (46º dia)
 – Pra zo fi nal no Con gres so: 3-10-2003 (60 dias)

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a Co -
mis são Mis ta que aca ba de ser de sig na da de ve rá
to mar suas de li be ra ções de acor do com o dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 14 do Re gi men to Co mum,
ou seja, os vo tos dos mem bros do Se na do Fe de ral e 
da Câ ma ra dos De pu ta dos de ve rão ser to ma dos em 
se pa ra do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Será fe i ta
a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Srªs e Srs. 
Se na do res, que ro re gis trar, an tes de pas sar mos às
vo ta ções, a pre sen ça, nes te ple ná rio, do ex-Mi nis tro
de Esta do do Tra ba lho e Se gu ran ça So ci al de Ango la,
atu al men te Se cre tá rio-Ge ral da Assem bléia Na ci o nal
da que le País, Sr. Di o go de Je sus.(Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à:

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 1999

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i-
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 34, de 1999, ten do como pri me i ro sig -
na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon, que al te ra
dis po si ti vos dos ar ti gos 165, 166 e 167 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (cria con di ções or ça-
men tá ri as para ga ran tir a con clu são de obras
pú bli cas em an da men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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 Ro ber to Re quião, fa-
vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
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Em dis cus são, pri me i ro tur no. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

será in clu í da na Ordem do Dia da ses são sub se qüen te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2000

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 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
Admi nis tra ção Pú bli ca, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 589, de 2003, da Co-
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no su ple-
men tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são, sem apre sen ta ção de emen das.

O subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te ado -
ta do, sem vo ta ção, nos ter mos do art. 284 do Re gi-
men to Inter no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o subs ti tu ti vo ado ta do:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2000

(Nº 2.308, de 2000, na Casa de ori gem).

Acres cen ta os arts. 3º-A e 3º-B a Lei
Nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, para o
fim de de ter mi nar a di vul ga ção, por meio
da in ter net, dos da dos in for ma ções re la-
ti vos a li ci ta ções re a li za das pe los ór gãos
e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei Nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,

pas sa a vi go rar acres ci da dos arts. 3º-A e 3º-B, com a
se guin te re da ção:

“Art. 3º-A To dos os ór gãos da Admi nis tra ção Pú -
bli ca, bem como suas au tar qui as e fun da ções pú bli-
cas, fi cam obri ga dos a di vul gar opor tu na men te em
suas res pec ti vas pá gi nas na in ter net e/ou em pá gi nas
es pe cí fi cas da ad mi nis tra ção fe de ral, es ta du al, dis tri-
tal e mu ni ci pal des ti na das ex clu si va men te a este fim,
to dos os da dos e in for ma ções re la ti vos às li ci ta ções

em an da men to, bem como os seus res pec ti vos re sul-
ta dos.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá, em re gu-
la men to, nor mas para a pa dro ni za ção do con te ú do e
apre sen ta ção das in for ma ções a se rem di vul ga das
pela in ter net re la ti vas às di ver sas fa ses do pro ces so
de li ci ta ção.

§ 2º As in for ma ções re la ti vas aos re sul ta dos das 
li ci ta ções de vem in clu ir, obri ga to ri a men te, o de ta lha-
men to dos cus tos to ta is, por ati vi da de ou seg men to, e 
uni tá ri os, re la ti vos às obras e à pro vi são dos bens e
ser vi ços ob je to da li ci ta ção, e a iden ti fi ca ção das pes -
so as fí si cas ou ju rí di cas ven ce do ras da li ci ta ção, nes -
te úl ti mo caso com a es pe ci fi ca ção dos con tro la do res
da em pre sa ou gru po de em pre sas res pon sá vel pe las
obras e/ou pelo for ne ci men to dos bens e ser vi ços
cor res pon den tes.

§ 3º Enquan to não for apro va da a lei a que se re -
fe re o § 1º do art. 173 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o dis -
pos to no ca put apli ca-se às em pre sas pú bli cas e so -
ci e da des de eco no mia mis ta e suas sub si diá ri as.

Art. 3º-B. Os go ver nos es ta du a is cri a rão uma
pá gi na es pe cí fi ca na in ter net para a di vul ga ção, me di-
an te con vê nio, das in for ma ções re la ti vas às li ci ta ções
dos Mu ni cí pi os com me nos de 100.000 (cem) mil ha -
bi tan tes que não dis po nham dos re cur sos téc ni cos e
fi nan ce i ros ne ces sá ri os para o cum pri men to do dis-
pos to no art. 3º-A.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 223, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do
Re cur so nº 12, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2003, que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã para
exe cu tar 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, ten do

Pa re cer nº 596/2003-CE, Re la tor: Se-
na dor De mós te nes Tor res, fa vo rá vel.

Em dis cus são, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den te,...
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia para dis cu tir a ma -
té ria, ten do em vis ta que S. Exª ins cre veu-se on tem.
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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, cedo a mi nha vez ao Se na dor Osmar 
Dias em fun ção de ser ele o Pre si den te da Co mis são
de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Aten ta à
so li ci ta ção que a Se na do ra Lú cia Vâ nia ha via fe i to on -
tem, con si de ran do-a ins cri ta, a Mesa con ce deu-lhe a
pa la vra, mas ace i ta rá o pe di do. Mu i to obri ga do.

Para dis cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, como Pre si den te da Co mis são de Edu -
ca ção, devo es cla re cer por qua is ra zões esse pro je-
to de de cre to le gis la ti vo está para ser apre ci a do pelo 
Ple ná rio.

De ci di mos que to dos os pro je tos que tra tam de
ou tor ga de con ces são de rá dio e te le vi são te ri am ca -
rá ter ter mi na ti vo na Co mis são de Edu ca ção, mas, ha -
ven do re cur so, o Ple ná rio de ve rá ana li sá-lo.

E, nes te caso, o re cur so aten de a re que ri men to
da Se na do ra Fá ti ma Cle i de que, por sua vez, aten de
ao ape lo fe i to pela Uni ver si da de Fe de ral de Go iás.
Esta mos apre ci an do o pro ces so de ou tor ga de con -
ces são à Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã da
TV Edu ca ti va da ci da de de Go iâ nia. Ocor re que,
quan do tra mi ta va na Co mis são de Edu ca ção esse
pro ces so, a Uni ver si da de de Go iás re cla mou pre ce-
dên cia, ou seja, ale gou que, an te ri or men te ao pro ces-
so que es ta va sen do ana li sa do pela Co mis são de
Edu ca ção, ha via a so li ci ta ção da que la Uni ver si da de
para o mes mo ca nal de te le vi são. Foi quan do ofi ci a-
mos ao Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Miro Te i xe i ra.
Inclu si ve o ofí cio que lhe en ca mi nha mos está aqui, no 
pro ces sa do, as sim como a res pos ta de S. Exª, em
que diz não ter no Mi nis té rio das Co mu ni ca ções ne -
nhum pro ces so an te ri or da Uni ver si da de de Go iás.
Por tan to, o ar gu men to de que ha via pre ce dên cia não
ca be ria no caso, por que a Uni ver si da de de Go iás,
efe ti va men te, não ha via ma ni fes ta do in te res se na ob -
ten ção des se ca nal de tevê edu ca ti vo. E mais, o Mi -
nis tro Miro Te i xe i ra dis se que a de ci são da con ces são
ca bia ao Pre si den te da Re pú bli ca – que, no caso, o
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ha via de -
ci di do apro var a con ces são para a Fun da ção Mi nis té-
rio Co mu ni da de Cris tã, da ci da de de Go iás.

Pois bem, en tão, pedi a pa la vra, Sr. Pre si den te,
para di zer que o que a Co mis são de Edu ca ção fez foi
ab so lu ta men te cor re to sob o pon to de vis ta re gi men-
tal e le gal. A Co mis são de Edu ca ção pro ce deu como

em to dos os ou tros ca sos, aten den do às dis po si ções
le ga is. Ana li sou se a so li ci tan te cum pri ra as for ma li-
da des le ga is, e viu que a so li ci tan te as ha via cum pri-
do. O Se na dor De mós te nes Tor res, que foi o Re la tor,
cum priu re li gi o sa men te o que pre ce i tu am o Re gi men-
to Inter no da Casa e as dis po si ções le ga is. E nós, da
Co mis são de Edu ca ção, apro va mos um pro ces so ab -
so lu ta men te nor mal, le gal e re gi men tal.

Tam bém é le gí ti mo o re que ri men to da Se na do ra
Fá ti ma Cle i de so li ci tan do a aná li se do Ple ná rio do Se -
na do, o que es ta mos fa zen do nes te mo men to.

Qu e ro in for mar aqui, Sr. Pre si den te, que só no
mês de ju lho, quan do es ti ve mos em con vo ca ção ex -
tra or di ná ria, a Co mis são de Edu ca ção apro vou mais
de du zen tos pro ces sos re fe ren tes à rá dio, te le vi são e
rá di os co mu ni tá ri as. E não hou ve ne nhum re cur so ao
Ple ná rio, so men te esse re cur so. Mas, pa re ce-me que
um se gun do re cur so está sen do en ca mi nha do ao
Ple ná rio.

Então, afir mo que, no se mes tre pas sa do, apre -
ci a mos mais de qua tro cen tos pro ces sos re la ti vos à
con ces são de rá dio e te le vi são. É nor mal que en tre
qua tro cen tos ou qui nhen tos pro ces sos haja um re cur-
so ao Ple ná rio – di re i to que a Se na do ra Fá ti ma Cle i de
exer ceu le gi ti ma men te. E es ta mos aqui para apre ci ar
o re cur so de S. Exª. Mas se ria mu i to im por tan te que
ou vís se mos a Se na do ra Lú cia Vâ nia, a Se na do ra Fá -
ti ma Cle i de e o Se na dor Hé lio Cos ta, para que o Ple -
ná rio do Se na do pos sa vo tar com ab so lu ta tran qüi li-
da de. O Se na dor Hé lio Cos ta, Vice-Pre si den te da Co -
mis são de Edu ca ção, foi res pon sá vel por um acor do
fe i to en tre as par tes in te res sa das, ou seja: a Uni ver si-
da de de Go iás e a ins ti tu i ção que re ce beu a con ces-
são. Di an te des se acor do, o Ple ná rio pode en con trar
uma so lu ção ab so lu ta men te tran qüi la, man ten do a
de ci são que a Co mis são de Edu ca ção cor re ta men te
to mou.

Qu e ro cum pri men tar o Se na dor De mós te nes
Tor res pelo cu i da do que to mou em aten der o ape lo fe -
i to pela Uni ver si da de de Go iás, en ca mi nhan do o ofí -
cio da que la en ti da de ao Mi nis tro Miro Te i xe i ra, que
res pon deu pron ta men te à Co mis são de Edu ca ção,
dan do ciên cia da re gu la ri da de do pro ces so, o que
mo ti vou a apro va ção por par te da que la Co mis são do
pro ces so que es ta va sen do ana li sa do.

Sr. Pre si den te, que ria ape nas es cla re cer que a
Co mis são de Edu ca ção e os seus Mem bros cum pri-
ram re li gi o sa men te o Re gi men to Inter no e a le gis la-
ção em vi gor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra Fá ti ma Cle i de.
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A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro di zer que em mo men to
ne nhum con si de rei ile gí ti mo o pro ces so ocor ri do na
Co mis são de Edu ca ção.

Infe liz men te, eu não es ta va pre sen te, por mo ti vo
de do en ça, no dia em que o pro je to en trou ex tra pa u ta
na Co mis são e lá foi vo ta do. Se eu es ti ves se pre sen-
te, te ria en tra do com o re cur so lá. A dis cus são que
faço em tor no des se pro ces so é no mé ri to.

Não con si go – e vá ri as pes so as se ma ni fes ta-
ram fa vo rá ve is a essa po si ção – con ce ber que um
ca nal de te le vi são ou de rá dio edu ca ti va não seja
con ce di do a uma ins ti tu i ção cujo ob je ti vo é pro mo ver
a edu ca ção.

Fui pro cu ra da pela Fun da ção Uni ver si da de Fe -
de ral de Go iás, como re la tou o Pre si den te da Co mis-
são de Edu ca ção, Se na dor Osmar Dias, que nos ex -
pli cou todo o pro ces so. A do cu men ta ção que nos
apre sen tou re al men te nos com pro vou a pre ce dên cia
que de ve ria ter a Fun da ção Uni ver si da de de Go iás.
Hou ve uma fa lha por par te da Uni ver si da de, e eles re -
co nhe ce ram isso. Ao en trar com o re cur so para que o
pro ces so fos se apre ci a do pelo Ple ná rio des ta Casa,
eu o fiz na in ten ção de que esta Casa co me ças se a
dis cu tir os cri té ri os para a con ces são de TVs e rá di os
edu ca ti vas, que hoje não exis tem. E foi a au sên cia de -
les que ge rou esse pro ble ma. Eu o fiz mo vi da tam bém
por uma car ta do Mi nis tro das Co mu ni ca ções, re la-
tan do ter re ce bi do a in for ma ção de que o Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral do Esta do de Go iás ha via ques ti o na-
do a con ces são.

Esse re cur so, Sr. Pre si den te, pos si bi li tou que a
Fun da ção Mis si o ná ria Co mu ni da de Cris tã, re pre sen-
ta da aqui pe los seus in te gran tes e co or de na do res,
sen tas se jun to com a Uni ver si da de Fe de ral de Go iás
– e nes se pro ces so hou ve par ti ci pa ção efe ti va da Se -
na do ra Lú cia Vâ nia e mi nha – e cons tru ís se um acor -
do, pos si bi li tan do a par ti ci pa ção da Uni ver si da de Fe -
de ral de Go iás Ca nal 5E, TV Edu ca ti va, na ci da de de
Go iâ nia.

Faço ques tão de re gis trar o item 2 do acor do, o
qual con si de ro mu i to im por tan te. Peço à Casa que
faça cons tar nos Ana is o acor do fe cha do on tem, pos -
si bi li tan do a re ti ra da do re cur so que tí nha mos fe i to
para que o pro ces so fos se tam bém apre ci a do pelo
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al do Con gres so Na -
ci o nal.

O item 2 diz:

Qu an to ao Ca nal 5E, TV Edu ca ti va,
que se en con tra em fase ter mi na ti va dos
pro ces sos de ob ten ção, a FMCC de cla ra-se
com pro me ti da em es ta be le cer um Con se lho
De li be ra ti vo de Pro gra ma ção. E que nele te -
nha par ti ci pa ção de vá ri os seg men tos or ga-
ni za dos da so ci e da de e atra vés dele aten-
der os se guin tes dis po si ti vos:

a) Ga ran tir a plu ra li da de na pro gra ma-
ção (res pe i tar as di fe ren tes ma ni fes ta ções
cul tu ra is, po lí ti co-par ti dá ri as, cul tu ras lo ca is
e cul tu ra po pu lar etc);

b) Con du zir sua ad mi nis tra ção com
uma ges tão trans pa ren te;

c) Res pe i tar a le gis la ção que de fi ne o
ca rá ter de emis so ra edu ca ti va;

d) For ma ção tam bém pres ti gi an do a
Edu ca ção e Cul tu ra lo cal;

e) Pro du ção jor na lís ti ca e de en tre te ni-
men to em con so nân cia com os có di gos de
éti ca no cam po da co mu ni ca ção;

f) Res pe i tar as le gis la ções que de fi-
nem as fun ções e as pro fis sões numa emis -
so ra de te le vi são (re gu la men ta ção pro fis si o-
nal de jor na lis ta, ra di a lis ta, pro du to res etc);

g) Ser vir de cam po de es tá gio para
for ma ção de pro fis si o na is na área da Co mu-
ni ca ção (con for me a re gu la men ta ção de es -
tá gio dos es tu dan tes des ses cam pos de for -
ma ção);

h) Inclu ir a par ti ci pa ção de mo crá ti ca
de Enti da des e Insti tu i ções na Pro gra ma ção
e de igual for ma no con se lho;

i) Ga ran tir a au to no mia en tre os se to-
res, de pro du ção jor na lís ti ca, en tre te ni men-
to, edu ca ci o nal e cul tu ral, com os se to res
co mer ci a is e fi nan ce i ros.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, a nos sa pos tu ra,
nes te mo men to, não po de ria de i xar de ser a de lou -
var o acor do fe i to en tre as par tes, no Esta do de
Go iás, e en ca mi nhar pela apro va ção do pro je to
nes te Ple ná rio.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE EM
SEU DISCURSO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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DOCUMENTO QUE ESTABELECE ACORDO DE
DEMOCRATIZAÇÃO DO CANAL 5E ENTRE

AS FUNDAÇÕES QUE ESTABELECE –
FUNDAÇÃO MINISTÉRIO COMUNIDADE CRISTÃ

E FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISÃO
EDUCATIVA CULTURAL

O pre sen te do cu men to tem o de si de ra to de
apre sen tar dis po ni bi li za ção de re cur sos hu ma nos
para for mu la ção de pro ces so de Con ces são Ca nal
14-E, bem como ga ran tir a de mo cra ti za ção do ca nal
5E, apre sen tar in di ca ti vos de Di re tri zes Ge ra is para o
fun ci o na men to do Ca nal 5E em Go iâ nia, com a con -
ces são ou tor ga da para Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni-
da de Cris tã, que em en ten di men to com a Fun da ção
Ra dio e Te le vi são Edu ca ti va Cul tu ral ob je ti vam o diá -
lo go e cons tru ção de uma pro pos ta de mo crá ti ca,
onde se bus ca o en ten di men to e a con ci li a ção de in -
te res ses le gí ti mos. Com apo io da FRTV-E para con -
clu são do pro ces so de con ces são do ca nal 5E pela
FMCC in clu in do a de sobs tru ção no Se na do do re que-
ri men to em pa u ta.

1. A FMCC con tri bu i rá com todo o seu de par ta-
men to téc ni co e ju rí di co na for mu la ção, jun to ao Mi -
nis té rio da Co mu ni ca ções, do pe di do para ob ten ção
de ou tor ga de con ces são do Ca nal 14-E em Go iâ nia,
em to das as suas fa ses, bem como se pro põe a aju -
dar tra ba lhan do jun to com a FRTV-E du ran te toda a
tra mi ta ção do pro ces so, até a ob ten ção fi nal da ou -
tor ga.

2. Qu an to ao Ca nal 5E, TV Edu ca ti va, que se
en con tra em fase ter mi na ti va dos pro ces sos de ob-
ten ção, a FMCC de cla ra-se com pro me ti da em es ta-
be le cer um Con se lho De li be ra ti vo de Pro gra ma ção, e
que nele te nha par ti ci pa ção de vá ri os seg men tos or -
ga ni za dos da so ci e da de. Visa por meio dele aten der
os se guin tes dis po si ti vos:

a) ga ran tir a plu ra li da de na pro gra ma ção (res-
pe i tar as di fe ren tes ma ni fes ta ções cul tu ra is, po lí ti-
co-par ti dá ri as, cul tu ras lo ca is e cul tu ra po pu lar etc.);

b) con du zir sua ad mi nis tra ção com uma ges tão
trans pa ren te;

c) res pe i tar a le gis la ção que de fi ne o ca rá ter de
emis so ra edu ca ti va;

d) for ma ção tam bém pres ti gi an do a edu ca ção e
cul tu ra lo ca is;

e) pro du ção jor na lís ti ca e de en tre te ni men to em
con so nân cia com os có di gos de éti ca no cam po da
co mu ni ca ção;

f) res pe i tar as le gis la ções que de fi nem as fun -
ções e as pro fis sões numa emis so ra de te le vi são (re -

gu la men ta ção pro fis si o nal de jor na lis ta, ra di a lis ta,
pro du to res etc.);

g) ser vir de cam po de es tá gio para for ma ção de
pro fis si o na is na área da Co mu ni ca ção, (con for me a
re gu la men ta ção de es tá gio dos es tu dan tes des ses
cam pos de for ma ção);

h) in clu ir a par ti ci pa ção de mo crá ti ca de en ti da-
des e ins ti tu i ções na pro gra ma ção e de igual for ma no 
con se lho.

i) ga ran tir a au to no mia en tre os se to res, de pro -
du ção jor na lís ti ca, en tre te ni men to, edu ca ci o nal e cul -
tu ral, com os se to res co mer ci a is e fi nan ce i ros.

3. Vi san do à ple na sa tis fa ção das par tes, fica a
pre sen te Car ta de Inten ção fir ma da pe las en ti da des
in te res sa das.

Go iâ nia, 1º de agos to de 2003. – Fundação
Ministério Comunidade Cristã, Dr. Joás Gar cia Mo -
re no San ches, Pre si den te – Fundação Rádio
Televisão Educativa, Dr. Luís Sig na te, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
será aten di da nos ter mos do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, para dis cu tir a ma té ria.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, o Se na do Fe de ral tem a fun ção cons ti tu ci o nal
de ho mo lo gar a con ces são des te ca nal de te le vi são,
da TV Edu ca ti va, que tem, so bre tu do, a fun ção de
edu ca ção, pro mo ção da éti ca e ci da da nia e, por tan to,
me lho ria do pa drão te le vi si vo do País – uma fun ção
cons ti tu ci o nal ab so lu ta men te es sen ci al aos me i os de
co mu ni ca ção de mas sa.

Foi uma si tu a ção de di fí cil de fi ni ção, por que tí -
nha mos, de um lado, a re i vin di ca ção de ou tor ga da
con ces são pela Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de
Cris tã. O pa re cer da Pro cu ra do ria do Esta do, do Tri-
bu nal de Con tas e de ou tras ins ti tu i ções so bre o de -
sem pe nho des sa Fun da ção é o me lhor pos sí vel, por
sua se ri e da de, com pe tên cia e pela for ma como con -
duz os seus tra ba lhos. Por tan to, é uma ins ti tu i ção ab -
so lu ta men te apta para ar car com essa imen sa res-
pon sa bi li da de: a ges tão de uma TV edu ca ti va. Foi a
pri me i ra ins ti tu i ção a so li ci tar a ou tor ga. Pos te ri or-
men te à so li ci ta ção, a Uni ver si da de Fe de ral de Go iás,
por meio de uma fun da ção as so ci a da à ins ti tu i ção,
so li ci tou o re e xa me da ou tor ga re i vin di can do a con-
ces são. É evi den te que uma uni ver si da de fe de ral, fi -
nan ci a da com re cur sos da União, tem todo o di re i to
de ser con tem pla da, e deve ser, com a con ces são de
uma TV aber ta quan do se tra ta de uma TV edu ca ti va,
jus ta men te pela im por tân cia que a ins ti tu i ção cul tu ral
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uni ver si da de tem na pro mo ção da ciên cia, na for ma-
ção da ju ven tu de e de va lo res es sen ci a is, es pe ci al-
men te uma uni ver si da de com a tra di ção da Uni ver si-
da de Fe de ral de Go iás. Tudo isso ge rou uma di fi cul-
da de mu i to gran de para a de fi ni ção.

Qu e ro pa ra be ni zar, pri me i ra men te, a Ban ca da
de Go iás. A Se na do ra Lú cia Vâ nia lu tou du ra men te
por essa ques tão e pela con ces são à Fun da ção Mi -
nis té rio Co mu ni da de Cris tã. Pa ra be ni zo, tam bém, o
Se na dor De mós te nes Tor res, que teve um pa pel de ci-
si vo para a so lu ção des sa equa ção. S. Exª aju dou mu -
i to com sua ma tu ri da de e bom sen so, pois tem sem -
pre me di a do as ques tões. Aju dou a cons tru ir, jun ta-
men te com a Se na do ra Lú cia Vâ nia, a so lu ção pac tu-
a da. Qu e ro pa ra be ni zar a Se na do ra Iris de Ara ú jo,
que es te ve en vol vi da com o as sun to e ago ra é subs ti-
tu í da pelo Se na dor Ma gui to Vi le la. Pa ra be ni zo, tam-
bém, a Se na do ra Fá ti ma Cle i de que, ape sar de não
ser de Go iás, pela mo ti va ção na de fe sa da edu ca ção,
em pe nhou-se na ta re fa, e o Se na dor Hé lio Cos ta,
que, tam bém não sen do de Go iás, pela vi vên cia que
teve nos me i os de co mu ni ca ção, aju dou a cons tru ir o
acor do.

Que acor do es ta mos pro mo ven do? O ca nal de
te le vi são será con ce di do à Fun da ção Co mu ni da de
Cris tã, que será res pon sá vel por esse ca nal. No en -
tan to, ha ve rá uma par ti ci pa ção da Uni ver si da de Fe-
de ral no con se lho des se ca nal de te le vi são e na gra de
de pro gra ma ção te le vi si va, se gun do a Se na do ra Fá ti-
ma Cle i de, que anun ci ou de ta lhes do acor do, por que
o Go ver no tem in te res se em abrir mais uma con ces-
são nes sa mes ma pers pec ti va para a uni ver si da de.

As igre jas cris tãs têm, no mí ni mo, 2.003 anos de 
exis tên cia e as uni ver si da des são ins ti tu i ções de 900
anos; uma de po si ta fé, prin cí pi os, va lo res es sen ci a is,
a ou tra, o sa ber, a ciên cia, aqui lo que a so ci e da de
acu mu lou para pen sar o seu lu gar no fu tu ro. Te nho
cer te za de que essa as so ci a ção vai ser en ri que ce do-
ra e tal vez eles não que i ram nem se se pa rar no fu tu ro,
por que esse de ba te en tre fé e ciên cia, eu di ria, é uma
di men são fun da men tal de uma so ci e da de que quer
re sol ver os seus pro ble mas com gran de za.

Espe ro que seja mu i to bem-su ce di da essa ex -
pe riên cia e te nho cer te za de que essa so lu ção pac tu-
a da e ne go ci a da, que per mi te à Fun da ção Co mu ni da-
de Cris tã, por ser a pri me i ra re i vin di can te e por es tar
com toda a par te pro ces su al le gal con tem pla da, re ce-
ber a ou tor ga da con ces são, en gran de ça, en ri que ça o 
Esta do de Go iás, sua Ban ca da no Se na do e, so bre tu-
do, o Se na do Fe de ral, por ter cons tru í do tão sá bia so -
lu ção.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. Eu gos ta ria
que V. Exª fi zes se a mi nha ins cri ção para fa lar pela Li -
de ran ça do PPS após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª já
está ins cri to.

O SR. HÉLIO COSTA  (PMDB – MG. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o que es -
ta mos vi ven ci an do nes te mo men to é um exer cí cio em 
ju ris pru dên cia que ser vi rá para fu tu ras de ci sões re la-
ci o na das à con ces são de TVs edu ca ti vas em todo o
País.

Ain da on tem, Sr. Pre si den te, as su mi a tri bu na
para di zer que a Co mis são de Edu ca ção do Se na do
da Re pú bli ca, tão bem di ri gi da pelo Pre si den te
Osmar Dias, ha via de ci di do, na re u nião de on tem, re -
ti rar a sua pro pos ta de pas sar a au to ri za ção de con -
ces são de rá di os co mu ni tá ri as para o Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções. Hoje é que es ta mos en ten den do a
im por tân cia da par ti ci pa ção do Le gis la ti vo. É exa ta-
men te numa dis cus são como esta que que re mos
exem pli fi car a im por tân cia de o Se na do da Re pú bli ca
de ci dir so bre es sas ques tões.

Na ver da de, a fun ção que me deu o Lí der Alo i zio
Mer ca dan te, na re u nião de on tem dos Lí de res do Go -
ver no, foi exa ta men te aque la de fa zer o pa pel de Sa -
lo mão: en con trar a de ci são di vi din do a cri an ça. O que
fi ze mos foi ri go ro sa men te en con trar uma so lu ção que 
fos se ace i tá vel aos dois la dos que es ta vam, na que le
ins tan te, em dis pu ta por esse ca nal de TV edu ca ti va.

Mas é fun da men tal de i xar ab so lu ta men te cla ro
nes te mo men to, Sr. Pre si den te, que o que o Go ver no
pre ten de com esta dis cus são é dar a im por tân cia que
tem uma TV edu ca ti va e, no mo men to em que ela é
con ce di da, mos trar a res pon sa bi li da de que têm aque -
les que re ce bem essa con ces são de usar um ve í cu lo
po de ro so como uma emis so ra de te le vi são, prin ci pal-
men te nas ci da des do in te ri or. E, já não es tou mais
se quer fa lan do de Go iâ nia, que é uma ci da de im por-
tan te, a ca pi tal de um Esta do im por tan te, mas, so bre-
tu do, como eu dis se, como este as sun to ser vi rá de ju -
ris pru dên cia, aque las que se rão à fren te con ce di das
te rão que se lem brar sem pre do com pro mis so que
está sen do as su mi do aqui nes te mo men to, com este
caso es pe cí fi co, de que um ca nal de te le vi são edu ca-
ti va é des ti na do a ser um ca nal edu ca ti vo. E as sim
deve ser.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro, pri me i ra men te,
me con gra tu lar com o Pre si den te Osmar Dias por sua 
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sá bia de ci são ao se guir ri go ro sa men te o trâ mi te le-
gal, como de ter mi na a Cons ti tu i ção. É o que de ve ria
fa zer a Co mis são de Edu ca ção e o fez, de po is de ver
que to dos os pa péis es ta vam ri go ro sa men te em dia.
Eu tam bém gos ta ria de cum pri men tar o Lí der do Go -
ver no e as Se na do ras Fá ti ma Cle i de e Lú cia Vâ nia
por te rem en con tra do o ca mi nho, por meio da pro pos-
ta fe i ta pela Li de ran ça do Go ver no, para que pu dés se-
mos che gar a um con sen so, a um en ten di men to, no
qual a gra de de pro gra ma ção será fe i ta na TV Cul tu ra
de Go iás por meio de um con se lho que será cons ti tu í-
do pe las duas par tes, até que, con for me dis se o Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te, no fu tu ro pos sa mos de ter mi-
nar um se gun do ca nal para a uni ver si da de fe de ral.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mag no Mal ta para dis cu tir a ma -
té ria.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, eu não po de ria, no mo men to
da dis cus são des ta ma té ria, quan do che ga mos a um
en ten di men to, de i xar de me pro nun ci ar.

Con ta mos com toda boa von ta de do Pre si den te
da Co mis são de Edu ca ção, do seu Vice-Pre si den te,
do Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
com quem es ti ve al gu mas ve zes ten tan do fazê-lo en -
ten der não o ple i to, mas a sen si bi li da de àqui lo que já
es ta va de ter mi na do por for ça de lei, por con ta da le -
ga li da de do pro ces so, en quan to o após to lo Cé sar Au -
gus to vi via as suas agru ras e os seus so fri men tos pe -
los cor re do res des ta Casa, ro de a do de seus au xi li a-
res, sem con se guir en ten der o por quê de um pro ces-
so le gal, tra mi tan do pe las vias le ga is, tec ni ca men te
le gal, es tar che gan do ao seu fi nal ten do um em pe ci-
lho que, cer ta men te, não fos se o em pe nho dos que
lu ta ram – a Se na do ra Lú cia Vâ nia, o Se na dor De mós-
te nes Tor res, a Se na do ra Iris de Ara ú jo, que, in fe liz-
men te, de i xou esta Casa – e a com pre en são do Lí der
de Go ver no, não te ria sido afas ta do. Por via de con se-
qüên cia, vi e ram o Pre si den te e o Vice-Pre si den te da
Co mis são.

Cha mei o Se na dor Sibá Ma cha do, no úl ti mo dia, 
quan do ain da era pos sí vel apre sen tar re cur sos. E en -
ten den do que as ra zões eram ver da de i ras, S. Exª re ti-
rou a sua as si na tu ra. Se ou tra as si na tu ra não fos se
dada, quem sabe não es ta ría mos aqui, e a co mu ni da-
de cris tã já es ta ria de pos se de um ca nal que lhe é de
di re i to.

Sr. Pre si den te, mes mo com todo esse acor do,
ain da fico mu i to tris te, por que per ce bo ain da um com -
por ta men to dis cri mi na dor quan do a pa la vra é “evan gé-
li co”. E eu per gun to por quê. Hoje pela ma nhã, quan do
dis cu tía mos as agên ci as na CCJ, o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te fa lou mu i to bem. S. Exª dis se que quem é
dono do ser vi ço não é a agên cia, é o Go ver no. De igual 
modo, con ces são de te le vi são é um bem pú bli co.

Nós pre ci sa mos co me çar a dis cu tir o as sun to,
por que as te le vi sões bra si le i ras es tão en tran do nas
nos sas ca sas com pro gra ma ções imo ra is, no ve las in -
de cen tes, às sete ou oito ho ras da no i te. Os nos sos fi -
lhos e fi lhas – nem di gam – não po dem ver te le vi são,
um bem que é pú bli co.

Sr. Pre si den te, se V. Exª me con vi da a ir à sua
casa jan tar, – e es pe ro que o faça ra pi da men te –, eu
te nho o di re i to de che gar à sua mesa di zen do pa la-
vrões? Cla ro que não! Eu es tou na casa de V. Exª. E
quan do a te le vi são en tra na mi nha casa, a con ces são
é pú bli ca; ela está en tran do por que a con ces são é mi -
nha, das mi nhas fi lhas e da so ci e da de, mas nós so -
mos obri ga dos a con vi ver com uma pro gra ma ção
imo ral.

O Par la men to pre ci sa, nes te mo men to, co me-
çar a dis cu tir as con ces sões e as suas pro gra ma ções.

E per gun to: que tipo de pro pos ta imo ral faz
evan gé li co em te le vi são? Se ri am eles, por tan to, os in -
ci ta do res da vi o lên cia? Cla ro que não! São os in ci ta-
do res da pros ti tu i ção, da imo ra li da de? São eles di vul-
ga do res e fa ze do res de pu bli ci da de de be bi das al coó-
li cas, de fumo? Cla ro que não! São eles os pro du to res
dos pro gra mas imo ra is, das no ve las in de cen tes? São
eles que uti li zam a dan ça não como ins tru men to fol -
cló ri co, mas como ins tru men to de sen su a li da de? Cla -
ro que não! E por que essa dis cri mi na ção com uma
co mu ni da de que tem fe i to um bem sig ni fi ca ti vo à so ci-
e da de bra si le i ra? Por que nada mais pre ga do que o
for ta le ci men to e a dig ni da de da fa mí lia, a cri a ção dos
fi lhos e a éti ca de pro ce di men to?

Sr. Pre si den te, a meu ver, esse acor do é mais
ou me nos. E, para fi na li zar, digo que é mais ou me nos
por que ouvi co men tá ri os de que a uni ver si da de – que
eu res pe i to mu i to – en trou nes te pro ces so, sa ben do
que a co mu ni da de cris tã es ta va cor re ta, ape nas para
for çar o Go ver no a con ce der-lhe um ca nal. Isso não é
le gal. O Go ver no pro me teu con ce der o ca nal – e es -
pe ro que o faça – por que a co mu ni da de cris tã não
pre ci sa ter no seu con se lho quem a pos sa po li ci ar;
não há ne ces si da de dis so. Há uma his tó ria es cri ta, no 
Esta do de Go iás, de vi das res ta be le ci das das dro gas,
da pros ti tu i ção, da imo ra li da de, da men ti ra, da mor te
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fa mi li ar e cha ma das à luz da vida pela pro pos ta de
vida que essa co mu ni da de tem pre ga do.

Por tan to, esse acor do, para mim, é “meia boca”.
Espe ro que o Go ver no cum pra de fato o que foi dito, e
te nho cer te za de que o fará por que o Lí der Alo i zio
Mer ca dan te cum priu o que ha via dito ao após to lo Cé -
sar Au gus to, a mim, à Se na do ra Iris Ara ú jo e ao Se na-
dor De mós te nes Tor res na que la oca sião.

De i xo re gis tra da aqui a mi nha in sa tis fa ção. Não
te nho ne nhum pro ble ma. Não sou agen te se cre to do
re i no de Deus; eu me re ve lo: sou evan gé li co, e te nho
or gu lho dis so. Mas me bate na alma uma dor quan do
a dis cri mi na ção é ex pos ta, des ne ces sa ri a men te,
con tra aque les que nada mais fa zem – ape sar de te -
rem suas de bi li da des, por con ta de se rem hu ma nos –
além de bus car o bem da so ci e da de bra si le i ra. Obri -
ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir a pon de ra ção fe i ta
pelo Se na dor Mag no Mal ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – GO. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é en ten di men to en tre as par tes en-
vol vi das no acor do que es ta mos no pro ces so de au to-
ri zar, por meio da Co mis são de Edu ca ção e evi den te-
men te por meio do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, um
ca nal de TV edu ca ti vo. Quer di zer, os ca na is co mer ci-
a is po dem, ob vi a men te, ser dis pu ta dos. O ca nal de
TV edu ca ti vo se pro põe a ser um ca nal des ti na do à
edu ca ção. Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do a 
pa la vra ao Se na dor De mós te nes Tor res, para dis cu tir.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi este pro je to para re -
la tar há al gum tem po e o fiz de acor do com as de ter-
mi na ções e as pres cri ções le ga is. Qu an do ain da fa zia
o re la tó rio e já ten do dado pa re cer fa vo rá vel, fui pro -
cu ra do pela Re i to ra da Uni ver si da de Fe de ral de Go -
iás, Drª Mil ka Se ve ri no, e pela Pre si den te da uma fun -
da ção pri va da li ga da à Uni ver si da de. Elas pe di ram
que eu fi zes se um ques ti o na men to ao Mi nis tro das
Co mu ni ca ções, Miro Te i xe i ra, o qual iria apon tar al gu-
mas ir re gu la ri da des no pro ce di men to, de mons tran do
que, na re a li da de, a Fun da ção Mi nis té rio Cris tão não
ti nha di re i to a essa con ces são.

Ao con trá rio do que dis se ram, o Mi nis tro Miro
Te i xe i ra man dou uma cor res pon dên cia di zen do que o 

pro ces so era re gu lar, que nada ha via de er ra do, que
tudo es ta va sen do fe i to de acor do com a lei.

Em de cor rên cia dis so, ra ti fi quei o meu pa re cer,
e co me çou para mim uma es pé cie de via-crú cis, por -
que al guns jor na is e pro gra mas de rá dio e de te le vi-
são, mo ti va dos cer ta men te pe los des con ten tes, co-
me ça ram a di zer que eu ti nha o po der de con tra ri ar a
lei dan do a con ces são para “a” ou “b”, quan do na re a-
li da de to dos sa bem que quem faz a ou tor ga é a Pre si-
dên cia da Re pú bli ca. Aliás, tra ta-se de um ato mis to,
por que pas sa pelo Con gres so Na ci o nal para ve ri fi ca-
ção de qual quer ir re gu la ri da de. A Câ ma ra já ha via ve -
ri fi ca do, e o Se na do tam bém te ria que fazê-lo, por que
não há nada que pos sa exis tir sem a lei.

V. Exª hoje, Sr. Pre si den te, as su miu a sua ca de i-
ra e dis cur sou di zen do que nada pode ser fe i to sem a
or dem. É uma re a li da de.Nós não po de mos dar va zão
a sen ti men tos nos sos; não po de mos dar va zão ao
que pen sa mos se for para con tra ri ar a lei.

Ontem eu fiz um dis cur so di zen do que o Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca – que é da mi nha ins ti tu i-
ção, Mi nis té rio Pú bli co – es ta va fa zen do uma her me-
nêu ti ca ma o ís ta quan do pre ga va a in va são de ter ras
im pro du ti vas pelo Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru -
ra is Sem Ter ra, por que é um des res pe i to à lei. Nós
não po de mos in ter pre tar a lei ao nos so al ve drio. A lei
é o que está es cri to mais a boa von ta de, os cos tu mes,
as tra di ções e uma sé rie de ou tros re qui si tos.

É ób vio que, por mi nha for ma ção aca dê mi ca –
in clu si ve fui pro fes sor uni ver si tá rio –, eu gos ta ria que
a Uni ver si da de Fe de ral de Go iás ti ves se o di re i to le gí-
ti mo de ter tam bém um ca nal de TV edu ca ti va, e vou
lu tar para isso. Entre tan to, eu ja ma is emi ti ria um pa re-
cer con trá rio à mi nha cons ciên cia. Não exis te pres são
no mun do que me faça con tra ri ar a lei.

Emi ti esse pa re cer e o sus ten tei até o úl ti mo
mo men to, com mu i ta dig ni da de e res pe i tan do a to-
dos, sa ben do que, ao fi nal, pre va le ce ria a lei e que o
Se na do Fe de ral se ria in ca paz de uma vi o la ção des -
se ta ma nho.

Entre tan to, é bom que se re co nhe ça que o re -
cur so fe i to pela Se na do ra Fá ti ma Cle i de teve o con-
dão de abrir o con se lho de ad mi nis tra ção da Fun da-
ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã, que re ce be rá a
con ces são des se ca nal edu ca ti vo da TV em Go iâ nia
por que tem di re i to e mé ri tos. Abriu-se essa pos si bi li-
da de para que hou ves se um acor do mu i to bem con -
du zi do pe los Se na do res Hé lio Cos ta, Lú cia Vâ nia,
Arthur Vir gí lio, Re nan Ca lhe i ros e por tan tos ou tros
que aju da ram mu i to na con se cu ção.
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É pre ci so de i xar bem cla ro que, efe ti va men te,
che ga mos a um acor do. A par tir de ago ra, é bom que
a uni ver si da de se or ga ni ze para que ela pos sa lu tar e
es tru tu rar a sua fun da ção, que é de ca rá ter pri va do,
para que não per ca, no fu tu ro, um ou tro ca nal e ve nha
di zer que a cul pa é dos Par la men ta res de Go iás. Va -
mos lu tar mu i to para que um ou tro ca nal, que apa ren-
te men te está dis po ní vel, seja con ce di do a essa fun-
da ção pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, com um
ato do Pre si den te da Re pú bli ca e, de po is, com a apro -
va ção do Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, meu pa re cer é fa vo rá vel, como
sem pre foi, des de o iní cio, no cum pri men to es tri to da
le ga li da de, da de cên cia e da mo ra li da de, para que fi -
que a con ces são com a Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni-
da de Cris tã.

Agra de ço mais uma vez pela co la bo ra ção im -
pres cin dí vel à Se na do ra Lú cia Vâ nia, à Se na do ra Iris
de Ara ú jo, que já não se en con tra mais como ti tu lar do 
Se na do, e, por fim, ao pró prio Se na dor Ma gui to Vi le-
la, que mu i to aju dou na data de on tem para que pu -
dés se mos cos tu rar esse acor do ex tra or di ná rio para
Go iás, mu i to bom para a Uni ver si da de Fe de ral e que
faz jus ti ça a uma fun da ção que se tem com por ta do
ex tra or di na ri a men te e que ga nhou, com mu i ta li su ra,
a con ces são para ex plo rar esse ser vi ço de tevê edu -
ca ti va no nos so Esta do.

Mu i to obri ga do, Sr.Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio para dis cu tir a
ma té ria.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
numa fe de ra ção que con ta com três Se na do res por
Uni da de, Go iás afor tu na da men te lo grou ob ter para
essa con ver gên cia a com pe tên cia de qua tro Se na do-
res: Se na dor Ma gui to Vi le la, pela sua atu a ção de on -
tem; Se na do ra Iris de Ara ú jo, pelo acom pa nha men to
aten to que fez ao lado, por exem plo, de quem não
per ten ce a esta Casa, mas per ten ce ao Con gres so,
do De pu ta do João Cam pos; a Se na do ra Lú cia Vâ nia,
pela co or de na ção mu i to efe ti va e por ter sem pre
abas te ci do de da dos o Re la tor De mós te nes Tor res,
que fez um re la tó rio bri lhan te e que ago ra aca ba de
fa zer um ar ra zo a do não me nos bri lhan te que o seu re -
la tó rio.

To dos os Lí de res co la bo ra ram para essa de ci-
são fi nal, e so bre tu do o Lí der Alo i zio Mer ca dan te pas -
sou-me a idéia de que nós cada vez te re mos uma
con vi vên cia mais res pe i to sa, mais res pe i tá vel, mais

dig na, pois o que ocor reu foi mu i to sim ples. É aca ci a-
no se al guém se re por tar ao que ocor reu. Ocor reu o
ób vio, o jus to. O fato de al guém ha ver en ca mi nha do
pri me i ra men te a pe ti ção e agi do con for me as exi gên-
ci as do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções não im pe de
que, ama nhã, a uni ver si da de ob te nha sua rá dio. E é
bom que se di vul gue, de ma ne i ra mais in ten sa, o tra -
ba lho da co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra. No en tan to,
quem agiu pri me i ra men te, quem obrou mais cedo e
quem fez, com mu i ta com pe tên cia, sua par te – re fi-
ro-me à Fun da ção Co mu ni da de Cris tã – sim ples men-
te ob te ve o con sen so des ta Casa, com pos ta por bri -
lhan tes Se na do res – à ex ce ção des te ora dor. Sem
dú vi da al gu ma, esta Casa é ex tre man te sá bia pelo
seu co le ti vo, pois as de ci sões mais sá bi as par tem
des se co le ti vo, que re su me mu i to o que de me lhor se
pro ces sa na po lí ti ca. Sr. Pre si den te, V. Exª é um
exem plo dis so.

Pa ra be ni zo a Se na do ra Lú cia Vâ nia pela obs ti-
na ção, o Se na dor Ma gui to Vi le la pelo acom pa nha-
men to e o Se na dor De mós te nes Tor res pela com pe-
tên cia. Lou vo o acor do que fez jus ti ça, pois sig ni fi ca
um pas so à fren te na re la ção en tre os Par ti dos no Se -
na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à úl ti ma ora do ra ins cri ta, Se na do ra Lú cia
Vâ nia.

O Se na dor Pa u lo Octá vio de se ja par ti ci par da
dis cus são e so li ci ta a sua ins cri ção.

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 cio a mi nha fala uti li zan do uma fra -
se do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te: esta Casa, mu i tas
ve zes, re a li za um de ba te ve e men te e for te, mas de
qua li da de.

Esse foi um de ba te de qua li da de, que con tou
com o apo io, sem dú vi da al gu ma, do Lí der do meu
Par ti do, Se na dor Arthur Vir gí lio, do Lí der do PFL Se -
na dor José Agri pi no, do Lí der do PMDB, Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, e dos de ma is Lí de res dos di ver sos
Par ti dos que in can sa vel men te in ter me di a ram essa
ne go ci a ção. Tam bém agra de ço ao Pre si den te da Co -
mis são, Se na dor Osmar Dias, ao Se na dor Hé lio Cos -
ta, à Se na do ra Fá ti ma Cle i de e a to dos os Se na do res
com quem me co mu ni quei du ran te es ses dias.

Ga nha com esse fato o Bra sil, por que nes se de -
ba te sur gi ram vá ri as su ges tões. Uma das mais im por-
tan tes foi o es ta be le ci men to de cri té ri os para as re des
de te vês edu ca ti vas des te País. O de ba te mos trou
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tam bém que as uni ver si da des de todo o País pre ci-
sam or ga ni zar-se para as su mir o co man do des sas
im por tan tes re des de te le vi são.

Por fim, sa ú do a Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni-
da de Cris tã pela pa ciên cia, pelo en ten di men to e pela
hu mil da de que de mons trou. Mes mo ten do agi do de
acor do com a lei, re u niu-se com re pre sen tan tes da
uni ver si da de para bus car uma so lu ção a mais har mo-
ni o sa pos sí vel para esse epi só dio.

Agra de ço a toda a Casa o en ten di men to e de
for ma es pe ci al ao Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te; ao Lí der do PT, Se na dor Tião Vi a na; aos
Par la men ta res do Esta do de Go iás – o Re la tor da ma -
té ria, Se na dor De mós te nes Tor res, a Se na do ra Iris de 
Ara ú jo e o Se na dor Ma gui to Vi le la. Mu i to obri ga do a
to dos aque les que se uni ram nes se mo men to.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Octá vio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, mes mo não sen do da Ban ca da de
Go iás, re gis tro o gran de tra ba lho que vem pres tan do
a toda a re gião Cen tro-Oes te a Fun da ção Mi nis té rio
Co mu ni da de Cris tã, que já se es ten de a Bra sí lia e a
vá ri as ci da des do Dis tri to Fe de ral. Te nho acom pa nha-
do a luta por essa con ces são, e hoje, jus ta men te, com 
a sa be do ria dos Lí de res, com o de ba te rico que re a li-
za mos, é de fi ni ti va men te re sol vi da a ques tão. Cum-
pri men to o Se na dor De mos te nes Tor res e a Se na do-
ra Lú cia Vâ nia pelo gran de tra ba lho.

Re gis tro tam bém que se en con tra nes ta Casa o
con se lho de cu ra do res da Fun da ção Mi nis té rio Co-
mu ni da de Cris tã, as sim como seu fun da dor, o pas tor
Cé sar Au gus to, que gran des ser vi ços têm pres ta do à
edu ca ção bra si le i ra e, prin ci pal men te, ao cres ci men-
to da igre ja evan gé li ca em todo o País.

Por isso, pres to mi nha ho me na gem a to dos os
di ri gen tes da Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris -
tã e cum pri men to o Se na do Fe de ral pela jus ta de ci-
são hoje to ma da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no para dis cu tir a
ma té ria.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, tal vez pa re ça es tra nho que tan tos
Se na do res es te jam fa lan do so bre uma ma té ria que
nor mal men te é apro va da por con sen so, sem mais
dis cus sões, já que se tra ta da au to ri za ção de con ces-
são de uma te le vi são pú bli ca. Mas esse as sun to foi

pro du to de um con fli to, en vol ven do quem ti nha di re i to
à con ces são e um se gun do ple i te an te, com a res pe i-
ta bi li da de de uma uni ver si da de pú bli ca, no caso a
Uni ver si da de Fe de ral de Go iás.

Esse as sun to ar ras ta-se, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, des de o ano pas sa do, já en trou e
saiu de pa u ta al gu mas ve zes e só está – pos so as se-
gu rar que isso vai ocor rer – sen do apro va do pelo es -
for ço do diá lo go de que par ti ci pa ram mu i tos ato res
im por tan tes e com pe ten tes.

Co me ço por des ta car a doce Se na do ra Lú cia
Vâ nia, que se re ve lou va len te na de fe sa do in te res se
do Esta do de Go iás, pelo tra ba lho que re a li zou; o Se -
na dor De mós te nes Tor res re ve lou, como to dos sa be-
mos, ex tre mo es pí ri to pú bli co; a Se na do ra Iris de Ara -
ú jo, que nos de i xou sa u da de; o Se na dor Ma gui to Vi le-
la e o Se na dor Hé lio Cos ta, que co lo cou a sua ex pe-
riên cia a ser vi ço do diá lo go. Tudo ocor reu em tor no de 
um gran de con du tor a quem o Se na dor Arthur Vir gí lio
e o Se na dor Re nan Ca lhe i ros me pe dem para pres tar
a ho me na gem – e faço-o com mu i to pra zer –, o Pre si-
den te da Co mis são, Se na dor Osmar Dias, pela ca pa-
ci da de de pro du ção, com equi lí brio e bom sen so.

Gra ças ao es for ço des ses ato res prin ci pa is,
hou ve o en ten di men to de Lí de res, do Lí der Alo i zio
Mer ca dan te, com o Lí der Arthur Vir gí lio, co mi go, com
o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB, e com
os de ma is Lí de res da Casa que en con tra ram uma for-
ma no mí ni mo en ge nho sa. A con ces são será dada a
quem se ha bi li tou em pri me i ro lu gar, à Co mu ni da de
Cris tã, que tem mé ri tos e ra zões para ple i te ar e jus ti fi-
ca ti vas para re ce ber a con ces são.

Mas como fica o ple i to da Uni ver si da de Fe de ral
de Go iás? Como ne gar, uma vez que não se pode
con ce der a dois? Como será pro mo vi do o equi lí brio
en tre os dois? Então, hou ve o en ten di men to no sen ti-
do da for ma ção de um con se lho, do qual par ti ci pa rão
en ti da des re li gi o sas de ten to ras da con ces são e tam -
bém re pre sen tan tes da Uni ver si da de Fe de ral de Go -
iás, que irão di vi dir con sen su al men te a gra de da pro -
gra ma ção.

E aqui que ro re gis trar que se pen sou em con ce-
der 50% a cada uma das par tes, o que, na mi nha opi -
nião, se ria um de sas tre, pois es ta ría mos abrin do pe ri-
go sa ex ce ção. E os Lí de res con cor da ram que era pre -
ci so con fi ar na ma tu ri da de da que les que vão com por
o con se lho, para que, por con sen so, es ta be le ces sem
a gra de de in te res se co le ti vo do Esta do de Go iás.

Assim foi fe i to, com a aqui es cên cia dos le gí ti-
mos re pre sen tan tes de Go iás, que tra zem a ma té ria à 
con si de ra ção da Casa, para re ce ber o que fará meu
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Par ti do: o voto unâ ni me em fa vor da pre ten são ora co -
lo ca da em ques tão.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª.

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, o PMDB tam bém tem mu i to or gu-
lho de ter par ti ci pa do des se acor do e até de sua for -
mu la ção, por in ter mé dio do Se na dor Hé lio Cos ta, da
Se na do ra Iris Ara ú jo e do que ri do ami go, Se na dor
Ma gui to Vi le la. Jul go tam bém im por tan te pa ra be ni zar
a Se na do ra Lú cia Vâ nia, com quem, des de o pri me i ro
mo men to, nos com pro me te mos. Tam bém gos ta ría-
mos de exal tar o pa pel do Se na dor De mós te nes, da
Se na do ra Fá ti ma Cle i de e pa ra be ni zar, so bre tu do, a
Fun da ção Mi nis té rio da Co mu ni da de Cris tã, pela jus -
ta con ces são que irá re ce ber.

Por tan to, que ro di zer da sa tis fa ção de to dos nós 
por ter mos par ti ci pa do des sa cons tru ção en ge nho sa,
cri a ti va e, so bre tu do, jus ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
ven do mais ora do res, de cla ro en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
223, 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.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 223, DE 2003

(Nº 2.298/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de
Cris tã para exe cu tar 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 15 de abril de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã
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
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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 107, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos
ter mos do Re cur so nº 10, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 tes e de ma is do cu men tos de vi -
a gem para os ma i o res de ses sen ta e cin co
anos, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 386, de
2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, Re la tor: Se na dor Efra im Mo ra is, com
voto con trá rio do Se na dor Alme i da Lima e
abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su-
plicy, Anto nio Car los Va la da res e Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias pe ran-
te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

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 650, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do
Re gi men to Inter no, a tra mi ta ção con jun ta
do PLS nº 107/2000, que “dis põe so bre a
isen ção de taxa de emis são de pas sa por-
tes e de ma is do cu men tos de vi a gem para 
os ma i o res de ses sen ta e cin co anos”
com o PLS nº 214/2003, que “dis põe so-
bre o Esta tu to do Ido so e dá ou tras pro-
vi dên ci as”, por ver sa rem so bre o mes mo
as sun to.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te.

REQUERIMENTO Nº 651, DE 2003

Com fun da men to no art. 279, in ci so I, do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral (RISF), so li ci to o
adi a men to da dis cus são do Pro je to de Lei do Se na do
nº 107, de 2000, que “dis põe so bre a isen ção de taxa
de emis são de pas sa por tes e de ma is do cu men tos de
vi a gem para os ma i o res de ses sen ta e cin co anos”, a
fim de que seja ou vi da a Co mis são de Assun tos So ci-
a is (CAS).
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Jus ti fi ca ção

Tra tan do-se de as sun to de gran de im por tân cia,
em que pese o pa re cer da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, pela na tu re za emi nen te men te so ci al,
ca re ce de exa me apu ra do da Co mis são de Assun tos
So ci a is (CAS).

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – Se na-
dor Alme i da Lima.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Tem a pa la vra o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
para en ca mi nhar.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como au tor
do pro je to, gos ta ria de di zer ini ci al men te que es tra-
nho que haja es ses re que ri men tos pe din do au diên cia
de ou tra Co mis são e, ao mes mo tem po, o adi a men to
da dis cus são.

O adi a men to da dis cus são se ria até com pre en-
sí vel, mas não ou vir ou tra Co mis são, Sr. Pre si den te.
Gos ta ria de ma ni fes tar aqui o meu in con for mis mo –
em bo ra já te nha con ver sa do com o Se na dor Tião Vi a-
na –, por que esse pro je to foi ana li sa do na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, de cujo re la tó rio le rei um
tre cho:

A apro va ção do pro je to no sen ti do de isen tar da
taxa de emis são de pas sa por te e de ma is do cu men-
tos de vi a gem os ma i o res de ses sen ta e cin co anos
de ida de não cons ti tu i rá um de crés ci mo re le van te na
ar re ca da ção da re ce i ta da União.

E em con so nân cia com a cam pa nha em fa vor do 
ido so, de sen vol vi da pela Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil (CNBB), a pro pos ta se in se re como
ins tru men to de pro te ção a esse gru po so ci al res pon-
sá vel pela con du ção de 20% dos la res bra si le i ros, for -
ma do por mais de 14 mi lhões de pes so as. Ade ma is,
“a ve lhi ce é uma dá di va di vi na e um ho mem não pode
en cer rá-la em si tu a ção de so fri men to. Daí a ne ces si-
da de de ab so lu ta so li da ri e da de para com os ve lhos”,
afir ma va em ses são ple ná ria o Pre si den te des ta
Casa, du ran te ho me na gem à CNBB, pelo trans cur so
da Cam pa nha da Fra ter ni da de de 2003.

De tal for ma, Sr. Pre si den te, vê-se que se pre -
ten de, com essa pro po si ção, as se gu rar im por tan te
con quis ta ao di re i to so ci al do ido so, an te ven do o alar -
ga men to da cons ci en ti za ção de que à fa mí lia, à so ci-
e da de e ao Esta do ca bem mais que o am pa ro so ci al
dos ido sos.”

E eu gos ta ria de cha mar a aten ção para o fato
de que esse pro je to ob te ve a apro va ção na Co mis são

de Assun tos Eco nô mi cos. Dos 22 Se na do res pre sen-
tes, 17 vo ta ram fa vo ra vel men te e hou ve ape nas um
voto con trá rio.

Assim, eu gos ta ria de ape lar aos Srs. Se na do-
res au to res dos re que ri men tos para que pu dés se mos
vo tar esse pro je to. Esse pro je to não é po lê mi co, não
con fli ta com ou tras pro po si ções – con for me ar gu men-
ta-se, no sen ti do de que o Pro je to do Ido so es ta ria tra -
mi tan do na Casa; não vejo em que pos sa con fli tar.

No en tan to, eu gos ta ria de ou vir a opi nião dos
au to res dos re que ri men tos de adi a men to e da au-
diên cia de ou tra co mis são, para que eu pos sa até me
con ven cer do con trá rio, de que esse pro je to que am -
pa ra o ido so não seja vo ta do hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 650, de 2003, de au to ria do
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, que pede a tra mi ta ção
con jun ta do pro je to apre sen ta do pelo Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti, jun to ao Esta tu to do Ido so, do Se na-
dor Pa u lo Paim.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com o voto do Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

Peço a aten ção do Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti para o des pa cho que a Mesa dará, em se gui da,
so bre o re que ri men to do Se na dor Alme i da Lima, pe -
din do a au diên cia da Co mis são de Assun tos So ci a is.

Fica pre ju di ca do o Re que ri men to nº 651, de
2003, de au to ria do Se na dor Alme i da Lima de adi a-
men to da dis cus são do Pro je to de Lei do Se na do nº
107, para a au diên cia da Co mis são de Assun tos So ci-
a is, uma vez que o Pro je to de Lei do Se na do nº 107,
de 2000, o Esta tu to do Ido so, já foi ins tru í do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e vai para a Co mis-
são de Assun tos So ci a is.

A Pre si dên cia en ca mi nha as ma té ri as às Co-
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de
Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 136, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re cur so nº 8, de 2003) 

Dis cus são, em tur no úni co, do 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,
ten do:
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Pa re ce res sob nºs 336 e 337, de 2003, 
da Co mis são de Edu ca ção: 1º pro nun ci a-
men to (so bre o Pro je to), Re la tor: Se na dor
Ca sil do Mal da ner, fa vo rá vel, nos ter mos da
emen da subs ti tu ti va, com voto con trá rio do
Se na dor Ge ral do Cân di do, e abs ten ções
das Se na do ras Emí lia Fer nan des e Ma ri na
Sil va; 2º pro nun ci a men to (so bre as emen-
das apre sen ta das pe ran te a Co mis são, no
tur no su ple men tar), Re la tor ad hoc: Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, fa vo rá vel nos ter mos
da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), con so li-
da da nos ter mos do art. 133, § 6º, do Re gi-
men to Inter no.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias pe-
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Dis cus são do pro je to e da emen da, em tur no
úni co.

Está ins cri to, para dis cu tir, o Se na dor José Jor -
ge. Em se gui da, fa la rá o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, vou ex por al guns ar gu men tos a fa vor da
re je i ção do PLS nº 136, de 2002, que in clui a dis ci pli-
na No ções de Ci da da nia, no cur rí cu lo dos Ensi nos
Mé dio e Fun da men tal.

Há dois ti pos de ar gu men tos, Sr. Pre si den te: os
le ga is e os téc ni cos e pe da gó gi cos.

ARGUMENTOS LEGAIS

Se gun do a Cons ti tu i ção Fe de ral, con-
for me se de pre en de do art. 210, cabe à
União fi xar con te ú dos cur ri cu la res mí ni mos,
“de ma ne i ra a as se gu rar for ma ção bá si ca
co mum e res pe i to aos va lo res cul tu ra is e ar -
tís ti cos, na ci o na is e re gi o na is.”

De ou tro lado, a mes ma Cons ti tu i ção
de 1988 es ta be le ce, em seu art. 22, XXIV,
que: com pe te pri va ti va men te à União le gis-
lar so bre di re tri zes e ba ses da edu ca ção na -
ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de sin cum biu-se
des se de ver ao edi tar, em 20 de de zem bro
de 1996, a Lei nº 9.394, que es ta be le ceu,
com san ção e sem ve tos do Pre si den te da
Re pú bli ca, as Di re tri zes e Ba ses da Edu ca-
ção Na ci o nal (LDB).

Nela, a ques tão foi tra ta da de for ma
pre ci sa.

Em pri me i ro lu gar, a LDB de fi niu no art. 9º, IV,
o pa pel da União:

Esta be le cer, em co la bo ra ção com os
Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os,
com pe tên ci as e di re tri zes para a edu ca ção
in fan til, o en si no fun da men tal e o en si no
mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los e seus
con te ú dos mí ni mos, de modo a as se gu rar
for ma ção bá si ca co mum (gri fo nos so).

Em se gun do lu gar, tra tan do da edu ca-
ção bá si ca, a LDB es ta be le ceu dois prin cí pi-
os que fun da men tam a cons tru ção dos cur -
rí cu los nas es co las: o da fle xi bi li da de or ga-
ni za ci o nal no art. 23, e o da que bra da ri gi-
dez das gra des cur ri cu la res, pela qua is os
com po nen tes eram en qua dra dos em dis ci-
pli nas. Com efe i to, sal ta aos olhos, na le i tu ra
do art. 26, que tra ta dos cur rí cu los do en si-
no fun da men tal e mé dio, a au sên cia pro po-
si tal da pa la vra dis ci pli na, que ocor ria an te-
ri or men te na le gis la ção como uma ca te go ria
for mal de exe cu ção cur ri cu lar.

O pró prio art. 27 da LDB, de que se
ser ve o pre sen te PLS para pro por a in clu-
são da dis ci pli na No ções de Ci da da nia, não
se re fe re a essa ca te go ria. Vale citá-lo:

Os cur rí cu los da edu ca ção bá si ca ob ser va rão,
ain da, as se guin tes di re tri zes:

I – a di fu são de va lo res fun da men ta is
ao in te res se so ci al, aos di re i tos e de ve res
dos ci da dãos, de res pe i to ao bem co mum e
à or dem de mo crá ti ca.

(....)
É ver da de que os Esta dos, o Dis tri to

Fe de ral e os Mu ni cí pi os, ao or ga ni za rem os
cur rí cu los con cre tos de suas es co las, po de-
rão fazê-lo sob a de no mi na ção de dis ci pli-
nas, áre as de es tu do, ati vi da des, prá ti cas
edu ca ti vas, ou seja, de ta lhan do o cur rí cu lo
por meio de for mas me to do ló gi cas que le-
vem mais ade qua da men te to dos os alu nos
à apren di za gem e to das as es co las à obe-
diên cia dos pre ce i tos exa ra dos pelo Con se-
lho Na ci o nal de Edu ca ção, pre vis tos no §
1º do art. 9º da LDB e à cuja Câ ma ra de
Edu ca ção Bá si ca com pe te, se gun do o § 1º
do art. 9º da Lei nº 9.131, de 24 de no vem-
bro de 1995, de li be rar so bre as di re tri zes
cur ri cu la res pro pos tas pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção.
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Não fos se por ou tros ar gu men tos, por -
tan to, exis te um im pe di men to le gal de que a
União fixe dis ci pli nas ou ou tros com po nen-
tes cur ri cu la res con cre tos que se tra du zam
em con te ú dos e car gas ho rá ri as es pe cí fi cos.
A com pe tên cia para tal é dos Con se lhos de
Edu ca ção e, mais ain da, das pró pri as re des
e es co las, cha ma das cres cen te men te ao
exer cí cio de suas au to no mi as.

A úni ca ex ce ção, que con fir ma a re gra, diz res -
pe i to ao en si no re li gi o so na eta pa fun da men tal da
edu ca ção bá si ca. Como se tra ta de um ho rá rio de
ofer ta obri ga tó ria pe los es ta be le ci men tos pú bli cos e
de ma trí cu la fa cul ta ti va pe los alu nos e pais, foi ne ces-
sá rio que o le gis la dor, na Cons ti tu i ção e na LDB, se
re fe ris se a ele como dis ci pli na con cre ta. Mas to dos os 
ou tros com po nen tes – lín gua por tu gue sa e es tran ge i-
ra, ma te má ti ca, ciên ci as exa tas e hu ma nas, edu ca-
ção fí si ca e ar tes – são sem pre ci ta dos na le gis la ção
ma i or sem se apor for ma me to do ló gi ca al gu ma, in clu-
si ve a de dis ci pli na.

Não cabe, por tan to, aos Par la men ta res do Con -
gres so Na ci o nal, fi xar dis ci pli na al gu ma como obri ga-
tó ria no sis te ma de en si no, in clu si ve nas es co las do
sis te ma da União, que hoje, aliás, exis tem em pe que-
no nú me ro, no caso da edu ca ção bá si ca.

Argu men tos pe da gó gi cos.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, exis tem
tam bém ar gu men tos pe da gó gi cos mu i to for tes para
sus ten tar a re je i ção do PLS nº 136, de 2002, na for ma
como che ga ao ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Va mos re gis trar, sem pre ten são de apro fun-
dá-los, os três prin ci pa is:

a) o pri me i ro é que tan to as Di re tri zes
Cur ri cu la res do Ensi no Fun da men tal como
as Di re tri zes Cur ri cu la res do Ensi no Mé dio,
con subs tan ci a dos res pec ti va men te nos Pa-
re ce res nº 4/98 e nº 15/98 da Câ ma ra de
Edu ca ção Bá si ca do Con se lho Na ci o nal de
Edu ca ção, tra tam da vida ci da dã e da cons -
tru ção da ci da da nia como ob je ti vo e tema
ge ral de todo o cur rí cu lo e não como foco
de aten ção par ci al, tal como acon te ce com
os tra di ci o na is com po nen tes cur ri cu la res.
Ao tor nar a ci da da nia uma dis ci pli na es pe cí-
fi ca, ain da mais cen tra da em seus as pec tos
cog ni ti vos, o PLS es ta ria ope ran do em sen -
ti do con trá rio a seu in ten to ori gi nal, como
que dis pen san do dos ou tros edu ca do res o
de ver de, em qual quer tem po e es pa ço cur -

ri cu lar, per se guir a trans for ma ção do edu-
can do em ci da dão cons ci en te e crí ti co.

b) o se gun do é que o PLS re duz, por
um ins tru men to que iria de ter mi nar o co ti di-
a no do en si no-apren di za gem de mais de 50
mi lhões de alu nos du ran te onze anos le ti-
vos, as fon tes da pre ten sa dis ci pli na a qua -
tro tex tos [os qua tro ci ta dos no pro je to], sem 
dú vi da im por tan tes e im pres cin dí ve is, mas
in su fi ci en tes para mol dar se quer o qua dro
de con te ú dos da atu al ci da da nia bra si le i ra.
Cabe in da gar, por exem plo: qual se ria o lu -
gar de es tu do da Cons ti tu i ção Esta du al, da
Lei Orgâ ni ca do Mu ni cí pio, do es sen ci al da
le gis la ção so bre o tra ba lho e so bre a pró pria
edu ca ção?

c) o ter ce i ro ar gu men to é prá ti co: qua -
is se ri am os pro fes so res ha bi li ta dos para
mi nis trar essa dis ci pli na, des de os anos ini -
ci a is do en si no fun da men tal até o fi nal do
en si no mé dio? Que ou tros com po nen tes se -
ri am re ti ra dos dos qua dros cur ri cu la res para 
dar es pa ço à nova car ga ho rá ria exi gi da
por essa dis ci pli na? [Para co lo car uma ma -
té ria nova, te nho de re ti rar ou, pelo me nos,
di mi nu ir o con te ú do de al gu ma ou tra]. Se ria
uma ma té ria adi ci o nal? Se ria obri ga tó ria du -
ran te toda a per ma nên cia do alu no, ou so-
men te em al guns anos? Como se per ce be,
tra ta-se de ques tões não afe tas a uma de ci-
são do Con gres so Na ci o nal, que já eri giu a
ci da da nia como ob je ti vo da edu ca ção [na
Cons ti tu i ção e na LDB], mas pró pria dos
edu ca do res res pon sá ve is pela ela bo ra ção
das pro pos tas pe da gó gi cas das re des e das 
es co las.

Por tan to, Sr. Pre si den te, es ta mos en ca mi nhan-
do con tra ri a men te à apro va ção des te pro je to por ele 
não tra zer qual quer van ta gem ao sis te ma edu ca ci o-
nal; pelo con trá rio, traz esse con jun to de des van ta-
gens que aca bei de ci tar.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge,
o Sr. José Sar ney, 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) – Para dis -
cu tir, 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 dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
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den te, eu fico ali vi a do e gos ta ria de pa ra be ni zar o re -
la tor pela con sis tên cia do pa re cer que apre sen ta.

Qu e ro co me çar dan do um ar gu men to bá si co
para o Ple ná rio: 52% dos alu nos da 4ª sé rie do en si no
fun da men tal, se gun do a úl ti ma pes qui sa fe i ta pelo
MEC, não con se guem com ple tar e do mi nar as qua tro
ope ra ções fun da men ta is – mul ti pli car, di vi dir, so mar e 
sub tra ir – e 56% dos jo vens da 4ª sé rie do en si no fun -
da men tal não lêem com do mí nio e com ca pa ci da de
de en ten di men to tex tos; eles não con se guem as so ci-
ar a le i tu ra da fra se à idéia-for ça apre sen ta da.

Numa si tu a ção em que a edu ca ção é o gran de
pas sa por te para o fu tu ro, ela – eu di ria – é o pro ble-
ma es tru tu ral mais gra ve des ta so ci e da de. E nós te -
mos o imen so de sa fio de avan çar no sis te ma edu ca-
ci o nal, o que não sig ni fi ca ape nas me lho rar as es ta-
tís ti cas, mas mu dar a qua li da de do en si no, for mar os
jo vens tan to para o mer ca do de tra ba lho, para a pro -
fis são, quan to para a ci da da nia, para os di re i tos hu -
ma nos. Tra ta-se, por tan to, da pre ser va ção de va lo-
res fun da men ta is. Esse es for ço de cons tru ção da
edu ca ção é, en tre ou tras co i sas, a cons tru ção de
uma gra de cur ri cu lar.

Eu dei au las du ran te vin te e cin co anos na
uni ver si da de e par ti ci pei de vá ri as co mis sões de
cons tru ção do cur rí cu lo de Eco no mia – pro gra ma,
dis ci pli na, ma té ria, bi bli o gra fia para cada área do
co nhe ci men to.

A cons tru ção do cur rí cu lo do en si no fun da men-
tal é uma obra ex tre ma men te com ple xa fe i ta por uma
co mis são de es pe ci a lis tas que de sig nam as dis ci pli-
nas, os li vros di dá ti cos, a es tru tu ra cur ri cu lar com
toda ca rên cia que eu es tou ex pres san do, por que há
pro ble mas gra ves no sis te ma edu ca ci o nal.

Ora, como nós va mos apro var um pro je to que
in tro duz uma dis ci pli na nova, No ções de Ci da da nia,
sem di zer qual é o ano le ti vo, a es tru tu ra cur ri cu lar,
a bi bli o gra fia, os ob je ti vos e as fi na li da des? Isso é
uma in tro mis são in de vi da no Le gis la ti vo no âm bi to
da edu ca ção.

Mais do que isso, Sr. Pre si den te: ci da da nia, di -
re i tos hu ma nos e eco lo gia são te mas trans ver sa is,
que de vem per pas sar di ver sas dis ci pli nas. Qu an do
está es tu dan do Por tu guês, o alu no pode es tar es tu-
dan do no ções de ci da da nia, de di re i tos hu ma nos e
de pro te ção ao meio am bi en te. Qu an do está es tu-
dan do His tó ria, Ge o gra fia ou qual quer ou tra dis ci pli-
na, es ses ob je ti vos éti cos es sen ci a is de edu ca ção
são po lí ti cas trans ver sa is so bre as dis ci pli nas e a
gra de cur ri cu lar.

Por tudo isso, está mu i to bem co lo ca do o pa re-
cer do Se na dor José Jor ge. Não tem ca bi men to ado -
tar mos mais esta dis ci pli na. Isso lem bra mu i to OSPB
– Orga ni za ção So ci al e Po lí ti ca do Bra sil, que era
uma dis ci pli na obri ga tó ria, de tris te me mó ria, pois
não ob te ve a efi ciên cia e a efi cá cia que se es pe ra va.
Exa ta men te por isso, te mos de res pe i tar toda a cons -
tru ção cur ri cu lar do MEC, todo o es for ço de apri mo rar
o sis te ma edu ca ci o nal. Já exis te na es tru tu ra cur ri cu-
lar essa di men são trans ver sal de ci da da nia, de di re i-
tos hu ma nos e do meio am bi en te. Não há evi den te-
men te qual quer sen ti do apro var a in tro du ção in de vi-
da, sem a aná li se cur ri cu lar e sem a ava li a ção do mé -
ri to, de uma ma té ria como essa.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Pois, não.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Na re a li da de, eu
não sou o re la tor des te pro je to. Ele ape nas foi apro va-
do na Co mis são de Edu ca ção, na le gis la tu ra pas sa-
da. Jun ta men te com ou tros Srs. Se na do res, re que ri
que fos se vo ta do no ple ná rio, pois era de ca rá ter ter -
mi na ti vo na Co mis são de Edu ca ção. Na ver da de, eu
não sou o re la tor.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Então, o mé ri to do Se na dor José Jor ge é ain da
ma i or, por S. Exª ter fe i to esse es for ço, per mi tin do que 
o Ple ná rio, aten to, pos sa dis cu tir uma ques tão re le-
van te, que é a for ma ção da nos sa ju ven tu de.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, te mos de con tri-
bu ir para aper fe i ço ar a es tru tu ra cur ri cu lar que aí
está e va lo ri zar as co mis sões de es pe ci a lis tas que
ana li sam as dis ci pli nas, a bi bli o gra fia, o ma te ri al di -
dá ti co, e não pro mo ver in tro mis são in de vi da e pre cá-
ria, por que ci da da nia tem que in flu ir trans ver sal men-
te em di ver sas dis ci pli nas, como meio am bi en te e di -
re i tos hu ma nos. Por es sas ra zões, peço que não
apro ve mos a pro po si tu ra.

Con cluo meu ra ci o cí nio como co me cei, pa ra be-
ni zan do a in ter ven ção apro pri a da, qua li fi ca da, fun da-
men ta da le gal e pe da go gi ca men te, do Se na dor José
Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
em dis cus são. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, cum pri men to o Se na dor José Jor ge
pela opor tu ni da de de tra zer ao ple ná rio tão im por-
tan te de ci são, que dis cu ti mos lon ga men te na Co mis-
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são de Edu ca ção do Se na do. Con clu í mos que a de ci-
são de S. Exª foi apro pri a da, por que as es co las de en -
si no mé dio têm au to no mia para pre pa rar seu pro je to
po lí ti co pe da gó gi co, obe de cen do à Lei de Di re tri zes
e Ba ses da Edu ca ção e cer ta men te o pa re cer nº 15,
de 1998. Des sa for ma, não há dis ci pli na de ca rá ter
obri ga tó rio.

O im por tan te, en tre tan to, é apro ve i tar esta opor-
tu ni da de. Sou da épo ca em que che gá va mos à es co-
la, en trá va mos em for ma, can tá va mos o Hino Na ci o-
nal, cuja le tra to dos sa bi am. Hoje, la men ta vel men te, o 
que ve mos são es pe tá cu los hor ro ro sos nos qua is,
quan do a câ me ra de te le vi são dá clo se na boca do
atle ta, per ce be mos que ele está fin gin do que está
can tan do o hino na ci o nal, por que não sabe a le tra.
Então, como a Se cre ta ria de Ensi no Fun da men tal
tem au to ri da de para es ta be le cer de ter mi na dos cri té-
ri os, pode ins ti tu ir não uma lei, mas uma di re triz de
que nas es co las, prin ci pal men te pú bli cas, faça-se o
exer cí cio de can tar o Hino Na ci o nal. Che gou a hora
da bra si li da de exi gir isso de cada bra si le i ro, e é na es -
co la que se co me ça a fa zer es sas co i sas.

Então, mu i to em bo ra es te ja ri go ro sa men te cor -
re ta a po si ção de fen di da pelo Se na dor José Jor ge e
com ple men ta da pelo Lí der do Go ver no, Alo i zio Mer -
ca dan te, é tam bém uma boa opor tu ni da de que se
tem de a Se cre ta ria de Ensi no Fun da men tal es ta be le-
cer este cri té rio de não obri ga to ri e da de, mas pelo me -
nos da prá ti ca de se can tar o Hino Na ci o nal nas es co-
las pú bli cas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua

a dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Flá vio

Arns, para dis cu tir.
O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR. 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 en dos sar a li nha de
ar gu men ta ção dos Se na do res José Jor ge, Alo i zio
Mer ca dan te e, tam bém, do Se na dor Hé lio Cos ta.

O tema de in clu são de dis ci pli nas na gra de cur -
ri cu lar da edu ca ção bá si ca, seja do en si no fun da men-
tal, seja do en si no mé dio, são cons tan tes na Co mis-
são de Edu ca ção. São pro je tos re la ci o na dos ao trân -
si to, à edu ca ção se xu al, ao com ba te às dro gas, ago ra
no ções de ci da da nia, e a Co mis são de Edu ca ção
vem sis te ma ti ca men te di zen do que não é apro pri a da,
em fun ção de toda a ar gu men ta ção já elen ca da, a in -
clu são de no vas dis ci pli nas na gra de cur ri cu lar, po-
rém sem pre afir man do que os con te ú dos são re le van-
tes e de vem con ter esta abor da gem da trans ver sa li-

da de. Ci da da nia, como já en fa ti za do, deve ser ob je to
de dis cus são nas dis ci pli nas de His tó ria, Ge o gra fia,
Lín gua Por tu gue sa, Ma te má ti ca.

Eu até di ria que o exer cí cio da ci da da nia é o pró -
prio ob je ti vo da edu ca ção. Qu an do pen sa mos em
todo o pro ces so edu ca ci o nal, po de mos di zer que,
como con se qüên cia des sa ca mi nha da, que re mos ci -
da dãos fe li zes, in te gra dos na so ci e da de, con tri bu in do
com o de sen vol vi men to do País e, prin ci pal men te,
sen do ci da dãos ple nos. Essa ci da da nia deve ser con -
se qüên cia do de sen vol vi men to ade qua do dos con te-
ú dos e do pro ces so edu ca ci o nal já na edu ca ção in-
fan til, na edu ca ção fun da men tal e no en si no mé dio.

Con cor do com toda a li nha de ar gu men ta ção do 
Se na dor Hé lio Cos ta. Ao mes mo tem po em que ace i-
ta mos o ar gu men to de que a trans ver sa li da de é im-
por tan te, o que ob ser va mos tam bém é a fal ta de uma
abor da gem sis te má ti ca e or ga ni za da de as pec tos
fun da men ta is em re la ção ao amor à Pá tria e aos sím -
bo los da Pá tria. Isso tam bém me re ce ser en fa ti za do.
Até su gi ro, Se na dor Hé lio Cos ta, que apre sen te mos,
na Co mis são de Edu ca ção, uma in di ca ção à Se cre ta-
ria de Ensi no Fun da men tal e à Se cre ta ria de Ensi no
Mé dio, para que este as sun to seja, nas dis cus sões do 
Mi nis té rio da Edu ca ção, mais ade qua da men te sis te-
ma ti za do, por ca u sa do es que ci men to que es ta mos
ob ser van do em re la ção ao as sun to.

So bre o pro je to de lei que está sen do vo ta do
nes te mo men to, tam bém o meu voto é con trá rio pe los
ar gu men tos apre sen ta dos. Ape lo ao Se na dor Osmar
Dias, Pre si den te da Co mis são, e ao pró prio Se na dor
Hé lio Cos ta, Vice-Pre si den te, para que le ve mos este
as sun to à Co mis são de Edu ca ção e con ti nue a dis-
cus são, em ter mos do ins tru men to de in di ca ção ou
ou tro ins tru men to, para que o Mi nis té rio da Edu ca-
ção, en tão, sis te ma ti ze este as sun to de ma ne i ra mais
ade qua da.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não ha -

ven do mais ora do res, de cla ro en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção a Emen da nº 1–CE, Subs ti tu ti va,

que tem pre fe rên cia re gi men tal.
Eu cha ma ria a aten ção dos Srs. Lí de res, em

face das ma ni fes ta ções con trá ri as à apro va ção, para
que ori en tas sem as suas Ban ca das.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr.
Pre si den te, o PFL é so li dá rio com o re la tó rio do Se na-
dor José Jor ge, que en ca mi nhou con tra ri a men te a
ma té ria. O PFL, por tan to, vota “não”.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, em nome de Blo co de apo io, a re co men-
da ção do voto é “não”.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, o PPS vota “não”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no vota
“não”; con tra o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Como
vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB re co men da o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Fo ram
re je i ta das a Emen da Subs ti tu ti va e o pro je to.

A ma té ria vai ao Arqui vo.

São as se guin tes as ma té ri as re je i ta das:

EMENDA Nº 1-CE

TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 136 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.394, de 1996, Lei de
Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal,
de modo a in clu ir 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 26 da Lei Nº 9.394, de 20 de de-

zem bro de 1996, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te
pa rá gra fo:

Art. 26. ..................................................
..............................................................
§ 6º No ções de Ci da da nia pas sam a

in te grar os cur rí cu los do en si no fun da men tal
e do en si no mé dio e seu con te ú do ver sa rá
so bre os di re i tos e de ve res in di vi du a is e co -
le ti vos ins cri tos no art. 5º da Cons ti tu i ção
Fe de ral. (NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, ge ran do efe i tos no ano le ti vo ime di a ta-
men te pos te ri or.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 136, DE 2002

Inclui 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º No ções de Ci da da nia pas sam a in te grar

os cur rí cu los do en si no fun da men tal e do en si no mé -
dio como dis ci pli na obri ga tó ria em aten di men to ao
dis pos to no in ci so I do art. 27 da Lei Nº 9.394, de
1996.

Art. 2º es tu do dos te mas re la ti vos a No ções de
Ci da da nia tem como re fe ren ci al a Cons ti tu i ção Fe de-
ral, a De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos, o
Có di go de De fe sa do Con su mi dor e o Esta tu to da Cri -
an ça e do Ado les cen te.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 437, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que-
ri men to nº 437, de 2003, do Se na dor Mag -
no Mal ta, so li ci tan do a tra mi ta ção con-
jun ta das Pro pos tas de Emen da à Cons ti-
tu i ção nºs 82, de 1999; 2 e 34, de 2002,
por ver sa rem so bre a mes ma ma té ria.

A Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que a Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de 2002, já foi
apro va da pelo Se na do Fe de ral, no dia 25 de mar ço
do cor ren te, e re me ti da à Câ ma ra dos De pu ta dos,
onde está tra mi tan do.

Des sa for ma, o re que ri men to será sub me ti do à
vo ta ção com res sal va da re fe ri da ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co, sal -
vo quan to à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2,
de 2002. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
As Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 82,

de 1999, e 34, de 2002, pas sam a tra mi tar em con jun-
to e re tor nam ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 445, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 445, de 2003, do Se na dor De mós-
te nes Tor res, so li ci tan do a tra mi ta ção con-
jun ta das Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i-
ção nºs 27 e 40, de 1999, por re gu la rem a
mes ma ma té ria.
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Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
As Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 27

e 40, de 1999, pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor-
nam ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 8:

REQUERIMENTO Nº 453, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 453, de 2003, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
184, de 2003, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Edu ca ção e, pos te-

ri or men te, re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 9:

REQUERIMENTO Nº 454, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 454, de 2003, do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 20, 
de 2003, com os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 210, de 2000, e 185, de 2002, que já se
en con tram apen sa dos, por re gu la rem a
mes ma ma té ria.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a apro -
va ção do re que ri men to im pli ca rá per da do ca rá ter ter -
mi na ti vo dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 210, de
2000, e 185, de 2002.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Em vir tu de da apro va ção do Re que ri men to, os

Pro je tos de Lei do Se na do nºs 210, de 2000, e 185,

de 2002, per dem o ca rá ter ter mi na ti vo e pas sam a
tra mi tar em con jun to com o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 20, de 2003.

As ma té ri as re tor nam ao exa me da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 10:

REQUERIMENTO Nº 466, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 466, de 2003, do Se na dor Tião Vi -
a na, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
176, de 2002, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô-

mi cos, re tor nan do pos te ri or men te à Co mis são de
Assun tos So ci a is, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 652, DE 2003

Re que rem Voto de Apla u so pela
con quis ta, on tem, da pri me i ra Me da lha
de Ouro nos Jo gos Pan-Ame ri ca nos, em
São Do min gos, pelo atle ta bra si li en se
Hud son San tos de Sou za, na mo da li da de
de 5 mil me tros.

Re que re mos, nos ter mos do art. 222 do Re gi-
men to Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig-
na do nos ana is do Se na do, Voto de Apla u so, pela
con quis ta, on tem, nos Jo gos Pan-Ame ri ca nos em
cur so em São Do min gos, Re pú bli ca Do mi ni ca na, da
pri me i ra Me da lha de Ouro pelo Bra sil, em de cor rên-
cia da clas si fi ca ção em pri me i ro lu gar, em atle tis mo,
na mo da li da de de 5 mil me tros. Re que i ro, tam bém,
que o Voto de Apla u so seja co mu ni ca do ao Atle ta,
aos seus fa mi li a res e à Con fe de ra ção Bra si le i ra de
Atle tis mo.

Jus ti fi ca ção

A ho me na gem que ora for mu la mos jus ti fi ca-se
pelo sig ni fi ca do da vi tó ria do atle ta bra si li en se Hud-
son dos San tos, o pri me i ro da re pre sen ta ção bra si le i-
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ra a Con quis tar Me da lha de Ouro nos Jo gos
Pan-Ame ri ca nos, ora em cur so em São Do min gos,
Re pú bli ca Do mi ni ca na. De fato, as com pe ti ções
têm-se mos tra do ex tre ma men te di fí ce is, o que tor na a 
vi tó ria ain da mais me ri tó ria.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. – se na-
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, Se na dor Arthur Vir -
gí lio, Se na dor Tas so Je re is sa ti.

REQUERIMENTO Nº 653, DE 2003.

Re quer Voto de Apla u so ao atle ta
Hud son de Sou za que ga nhou me da lha
de ouro na cor ri da de 5.000 me tros no
Pan.

Re que re mos, nos ter mos do art. 222 do Re gi-
men to Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig-
na do, nos ana is do Se na do, Voto de Apla u so ao Atle ta
Hud son de Sou za, pela con quis ta da pri me i ra me da-
lha de ouro da XIV edi ção dos Jo gos Pan-Ame ri ca nos
de 2003, em San to Do min go, Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Re que re mos mais que o Voto de Apla u so seja
en ca mi nha do à Con fe de ra ção Bra si le i ra de Atle tis mo
(CBAT), para que seja co mu ni ca do ao Atle ta Hud son
de Sou za e aos di ri gen tes da en ti da de.

Jus ti fi ca ção

O Voto de Apla u so que ora re que re mos jus ti fi-
ca-se pelo no tá vel de sem pe nho do Atle ta, que aca ba
de con quis tar a tão es pe ra da me da lha de ouro em
uma com pe ti ção im por tan te em ní vel mun di al.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2003. Le o nel
Pa i va, Sér gio Gu er ra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá os vo tos de apla u so so li ci ta dos.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
o art. 107 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral
diz que as re u niões das co mis sões per ma nen tes re a-
li zar-se-ão na for ma es pe ci fi ca da, e o seu in ci so III in -
for ma que as co mis sões par la men ta res de in qué ri to
re u nir-se-ão em ho rá rio di ver so do es ta be le ci do para
o fun ci o na men to das Co mis sões Per ma nen tes. O in -
ci so I, item “e” dis põe que as re u niões da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal re a li-
zar-se-ão às quin tas-fe i ras, às 10 ho ras.

Está pre vis ta uma re u nião re gu lar da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal para ama -
nhã, às 10 ho ras, quan do o Mi nis tro Cel so Amo rim ex -
po rá a res pe i to da evo lu ção das ne go ci a ções re la ti-
vas ao Mer co sul, à Alca, à OMC e a as sun tos re fe ren-
tes ao epi só dio ha vi do com o avião fran cês em ter ri tó-
rio bra si le i ro e ao acor do de sal va guar das tec no ló gi-
cas.

Sr. Pre si den te, na me di da em que foi con vo ca da
uma re u nião da CPI so bre o Ba nes ta do, tam bém para 
ama nhã às 10 ho ras, sen do o Pre si den te do Se na do
o guar dião do Re gi men to Inter no, per gun to se não se -
ria ade qua do, e se po de ria V. Exª in for mar ao Pre si-
den te da CPI, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que
deve ser res guar da do o pre vis to no Re gi men to Inter -
no, in clu si ve em ter mos de pre ce dên cia, por exem plo,
no que diz res pe i to ao que deve ser trans mi ti do no
mes mo ho rá rio pela TV Se na do, tam bém deve ha ver
um cri té rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Qu an to à 
co in ci dên cia de ho rá rio, con sul to ao Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros se está aten to ao que ex pli ci tou o Se -
na dor Edu ar do Su plicy, com base no Re gi men to.

Ten do sido mar ca da uma re u nião da Co mis são
Par la men tar Mis ta de Inqué ri to para ama nhã, às 10
ho ras, con fli tan do com o ho rá rio da re u nião or di ná ria
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal, e sen do que, de acor do com o Re gi men to Inter no,
as CPIs de vem se re u nir em ho rá rio di ver so das Co -
mis sões Per ma nen tes, pas so a pa la vra ao Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros a fim de se en ten der com o Se -
na dor Edu ar do Su plicy e, as sim, não pre ju di car mos o
que é de ter mi na do pelo Re gi men to Inter no.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to fun ci o nou du ran te o pe río do de re ces so par-
la men tar, quan do as Co mis sões Per ma nen tes não
es ta vam re u nin do-se, como ocor re du ran te o pe río do
de ses são le gis la ti va do Se na do da Re pú bli ca.

Esta be le ce mos para a re u nião de ama nhã o ho -
rá rio de 9 ho ras da ma nhã.

Ha ve rá um pro ble ma, em mi nha ava li a ção, de
enor me pre ju í zo para a CPI, por se tra tar de uma Co -
mis são com o pra zo de fun ci o na men to de qua tro me -
ses, pror ro gá vel por mais dois me ses, na hi pó te se de
exis tir a ne ces si da de de can ce lar mos a re u nião de
ama nhã.

Por que digo isso? Se hou ver a ne ces si da de de
can ce la men to ou de trans fe rên cia, po de re mos ade-
quá-la, mas de ci di mos tam bém que, a par tir da pró xi-
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ma se ma na, as re u niões se re a li za ri am às sex tas-fe i-
ras. Então, va mos pro cu rar, na re u nião de ama nhã,
es ta be le cer um novo ca len dá rio para a Co mis são
Par la men tar Mis ta de Inqué ri to. Como ela as sim vi nha
fun ci o nan do du ran te o pe río do ex tra or di ná rio, faço
um ape lo à Casa no sen ti do de que pu des se ser man -
ti da a re u nião de ama nhã, uma vez que será ou vi do o
Re la tor da “CPI do Pro pi no du to”, do Rio de Ja ne i ro.
Cre io que será uma au diên cia im por tan te, por que se -
rão en tre gues à CPMI do cu men tos so bre tudo o que
foi apu ra do no Rio de Ja ne i ro. E, na re u nião de ama -
nhã, to ma re mos pro vi dên ci as no sen ti do de aten der,
na pró xi ma se ma na, à re i vin di ca ção do Se na dor Su -
plicy. Mas que ro de i xar re gis tra do nes ta Casa que, no
pe río do ex tra or di ná rio, não hou ve ne nhum con fli to
com os ho rá ri os do Se na do, que eram tam bém di fe-
ren ci a dos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com as
ex pli ca ções de V. Exª  e não sen do con fli tan te o ho rá-
rio, peço aos dois Pre si den tes que se en ten dam e, as -
sim, en con trem a so lu ção que me lhor sir va à Casa.

Com a pa la vra o Se na dor Su plicy, pela or dem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, meu in tu i to é sem pre co o pe rar com os
tra ba lhos, in clu in do os da CPI.

Não pre ten do cri ar um caso. Ape nas re gis trei o
fato, por que se tra ta de ques tão re gi men tal e tam bém
de bom sen so. Afi nal de con tas, al guns Se na do res,
por se rem mem bros de am bas as co mis sões, te rão
di fi cul da des de es tar si mul ta ne a men te pre sen tes em
am bas.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Su plicy, to dos en ten dem e sa bem da boa-von ta de de
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas so a
pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is, como Lí der da mi -
no ria, por 20 mi nu tos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o tema que me traz a esta tri bu na diz res -
pe i to exa ta men te a tudo que vem acon te cen do nes ta
Casa nos úl ti mos dias, prin ci pal men te on tem e hoje,
que é a con di ção do ido so no Bra sil, que pas sa evi -
den te men te so bre a ques tão da pre vi dên cia.

Qu e ro la men tar os in ci den tes que ocor re ram
hoje no Con gres so Na ci o nal. Foi como o fi lho tra í do
pelo pai. Alguém que está no Go ver no usou esse dis -
cur so para che gar ao po der e vem go ver nar exa ta-
men te no sen ti do con trá rio.

Lem bro-me mu i to bem de não ver a ve e mên cia
dos Lí de res do PT, dos Par la men ta res do PT no pas -

sa do. E co nhe ço mu i to bem, pois e era Vice-Pre si den-
te da Câ ma ra dos De pu ta dos. Lem bro-me de quan do
tra ba lha do res que não con cor da vam com essa mes -
ma re for ma in va di ram o ple ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos e che ga ram a su bir nas ban ca das da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, com o apo io dos com pa nhe i ros do
PT. O Se na dor Le o nel Pa van tam bém se re cor da dis -
so. S. Exª na épo ca era De pu ta do. Evi den te men te, ou -
vía mos que se tra ta va de um ato de mo crá ti co por par-
te dos tra ba lha do res.

Cre io que des tru ir pa tri mô nio não é bom para a
de mo cra cia; pro mo ver in va sões des se tipo não é bom 
para a de mo cra cia. Mas não pre ci sa de tan ta ve e-
mên cia por par te do PT, não é pre ci so pro tes tar di zen-
do que o ato ame a ça a de mo cra cia por par te dos
com pa nhe i ros de on tem, dos com pa nhe i ros que par -
ti ci pa ram da cam pa nha pre si den ci al do Go ver no Lula. 
Eles ti nham, aci ma de tudo, eles os tra ba lha do res,
eles os fun ci o ná ri os pú bli cos, em Lula uma es pe ran-
ça, uma es pe ran ça que está vi ran do uma de cep ção.

Eu que ria de i xar esse re gis tro na con di ção de
Lí der da Opo si ção, por que esse fil me, no pas sa do,
era apla u di do pelo PT, era a ban de i ra do PT e ago ra,
la men ta vel men te, aqui se en con tram to dos in dig na-
dos. Eu di ria que apren de ram mu i to bem com o PT.

Pois bem, Sr. Pre si den te, o tema que tra go, re pi-
to, é a con di ção do ido so no Bra sil, que tem sido his to-
ri ca men te ne gli gen ci a do por su ces si vos Go ver nos há 
mu i tas dé ca das. É como se não dis ses se res pe i to à
ci da da nia e aos di re i tos hu ma nos, como se não fos se
ques tão pri o ri tá ria para o es ta be le ci men to de po lí ti-
cas pú bli cas e de jus ti ça so ci al.

A ne gli gên cia co me ça quan do se dis cu te a Pre -
vi dên cia. Diz-se, por exem plo, que não faz sen ti do fa -
lar em pa ri da de dos re a jus tes para ser vi do res ati vos
e ina ti vos, ou mes mo em in te gra li da de da apo sen ta-
do ria, por que o ina ti vo gas ta me nos que o ati vo.

Ci tam-se exem plos em que esse con ce i to é apli -
ca do em todo o mun do ci vi li za do. Ocor re, po rém, que
en tre nós es ses exem plos não va lem. O ina ti vo bra si-
le i ro, di fe ren te men te do que ocor re no cha ma do Pri -
me i ro Mun do, não des fru ta de um es ta do de bem-es -
tar so ci al que lhe ga ran ta as sis tên cia mé di ca e que
lhe pro por ci o ne aces so à mo ra dia, re mé di os e três re -
fe i ções diá ri as.

A par tir dos 50 anos, os pla nos de sa ú de tor -
nam-se eco no mi ca men te pro i bi ti vos, con su min do a
ma i or par te dos ren di men tos dos usuá ri os. Por aqui,
quan to mais ve lho – e, por tan to, mais ne ces si ta do –
mais ina ces sí vel e res tri ti vo é o pla no de sa ú de.
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E é nes sa ida de que a ma i o ria pas sa a de pen-
der de as sis tên cia mé di ca cons tan te e de uso de me -
di ca ção con ti nu a da. Gran de par te dos re mé di os têm
pre ços al tís si mos e es tão, sem qual quer con tro le, so -
fren do re a jus tes pe rió di cos, o que mina ain da mais as 
re ser vas eco nô mi cas dos usuá ri os.

Se não dis pu ser do ar ri mo de seus fi lhos ou ne -
tos, o ido so no Bra sil está con de na do a um fi nal de
vida tris te e ab je to, além de ab so lu ta men te in jus to do
pon to de vis ta éti co e mo ral.

Essas re fle xões são im por tan tes nes se mo men-
to em que a re for ma pre vi den ciá ria do Go ver no Fe de-
ral pro põe su pri mir di re i tos dos apo sen ta dos e pen si-
o nis tas, acres cen tan do-lhes no vas obri ga ções, como
a de con tri bu ir no va men te para a Pre vi dên cia So ci al.

Sa be mos hoje que os ido sos vi vem cada vez
mais. Re cen te pes qui sa do IBGE cons ta tou esse au -
men to da lon ge vi da de do bra si le i ro, o que é um si nal
po si ti vo de me lho ria de qua li da de de vida, ain da que
essa me lho ria se dê em seg men tos mi no ri tá ri os da
po pu la ção. Di an te des sa cons ta ta ção de que te re mos
mais e mais ido sos da qui para fren te, é im pe ra ti vo
que se co me ce a co brar do Esta do po lí ti cas pú bli cas
vol ta das para essa fa i xa etá ria da po pu la ção. Incluo aí
as pen si o nis tas vi ú vas, igual men te atin gi das pela vo -
lú pia fis ca lis ta da re for ma go ver na men tal.

Pou ca gen te, no en tan to, se in te res sa pelo as -
sun to. E aqui lem bro a te le no ve la Mu lhe res Apa i xo-
na das, que o en fo ca su per fi ci al men te, mos tran do um
ca sal de ido sos, a ti ra nia de uma neta e a hos ti li da de
e im pa ciên cia de pes so as pro fis si o nal men te vol ta das
para o aten di men to do pú bli co.

Não há pi e guis mo na de nún cia. Ela cor res pon-
de a uma re a li da de, ver go nho sa re a li da de do nos so
País. Nas gran des ci da des bra si le i ras, ou vi mos com
fre qüên cia no tí ci as de ido sos agre di dos em ins tân ci-
as de aten di men to a con su mi do res e con tri bu in tes,
como se já não os ten tas sem as prer ro ga ti vas de ci da-
da nia.

Tudo isso in di ca fal ta de cul tu ra para li dar com
essa ques tão, que se agra va dia a dia. E é isso tam -
bém ta re fa do Esta do, que pre ci sa ge rar cam pa nhas
e ações que mu dem essa men ta li da de e mos trem o
ido so, com sua vi vên cia e ex pe riên cia, como efe ti va-
men te é: um pa tri mô nio da co le ti vi da de, e não um es -
tor vo.

São os ido sos que ar ma ze nam a cul tu ra e as
tra di ções de um povo. Nas so ci e da des an ti gas, eram
os pa tri ar cas a fon te do con se lho e da ori en ta ção. E
as so ci e da des que os pre zam ten dem a se for ta le cer,
nos pla nos cul tu ral e mo ral.

No Bra sil, la men ta vel men te, o ido so é ape nas
uma re fe rên cia es ta tís ti ca, tra ta do como um óbi ce às
con tas da Pre vi dên cia, um en tra ve ao exer cí cio con tá-
bil dos tec no cra tas.

Da mes ma for ma, as vi ú vas e pen si o nis tas são
tra ta das como um es tor vo con tá bil, como se fos sem
de ten to ras de pri vi lé gio ile gí ti mo. Não são, Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs. Se na do res! Um país que não res -
pe i ta seus ido sos, suas vi ú vas e me no res ca ren tes –
e la men ta vel men te o Bra sil ain da se in clui nes sa re la-
ção – não está pre pa ra do para fi gu rar ao lado das na -
ções ci vi li za das.

Escu to V. Exª, Se na dor Le o nel Pa van, com mu i-
ta ale gria.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Pri me i ra-
men te, cum pri men to nos so Lí der Efra im Mo ra is, que
tem lu ta do cons tan te men te por me lho res dias, não
ape nas para seu Esta do, a Pa ra í ba, mas para todo o
Bra sil. V. Exª tem uma mis são mu i to im por tan te aqui
no Se na do, a de con du zir a Mi no ria aqui no Con gres-
so e faz um tra ba lho es plên di do, não ape nas fa zen do
crí ti cas, mas aler tan do o Go ver no para fa lhas que es -
tão sen do co me ti das. Cos tu mo di zer aqui que não
são pou cas as fa lhas do atu al Go ver no com a Na ção.
Hoje, o País vive uma in tran qüi li da de to tal na eco no-
mia das em pre sas e com o de sem pre go, uma in tran-
qüi li da de com os jo vens, com o pri me i ro em pre go,
pois a res pe i to dis so só exis te mí dia e dis cur so. Não
exis te nada de real. Não pas sou pela Câ ma ra Fe de ral
ou pelo Se na do da Re pú bli ca; há ape nas mí dia quan -
to ao pri me i ro em pre go. Exis te in tran qüi li da de – e V.
Exª o dis se mu i to bem – dos ido sos, das vi ú vas, dos
pen si o nis tas. Há uma in tran qüi li da de ge ral no País.
Hoje, la men ta vel men te, cons ta ta mos a fú ria do povo,
que veio a Bra sí lia, dos fun ci o ná ri os pú bli cos que vi e-
ram a Bra sí lia pro tes tar, con tes tar com ve e mên cia e
co brar do Pre si den te, do Go ver no e das suas ba ses
trans pa rên cia e, prin ci pal men te, o que pro me te ram
du ran te a cam pa nha po lí ti ca. Ouvi, an tes, o Lí der do
PT, o no bre ami go Se na dor Tião Vi a na, que di zia, Se -
na dor Efra im Mo ra is, que o PSDB fi cou jun to com o
PFL por oito anos no po der e não con se guiu apro var
as re for mas. Isso é ver da de i ro: o PSDB não con se-
guiu apro var as re for mas por que o PT pi sou ne las,
mo bi li zou, ten tou, fa zen do ma ni fes ta ções e api ta ços,
im pe dir que elas re al men te acon te ces sem. Ago ra, di -
zem que o Go ver no Lula con se guiu, em sete me ses,
apro var as re for mas na Câ ma ra Fe de ral. Qu e ro, con -
tu do, de i xar re gis tra do que, se fos se pela base do Go -
ver no, a re for ma não te ria sido apro va da. Apro va ram
as re for mas, on tem, na Câ ma ra Fe de ral por que a
Opo si ção, até sen si bi li za da com al guns ape los do
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Go ver no e por não fa zer uma opo si ção ra i vo sa, deu
sus ten ta ção, com mais de cin qüen ta vo tos, para que
se ga ran tis se a apro va ção, por que mu i tos da base do
Go ver no vo ta ram con tra. Se de pen des se so men te da
base do Go ver no, dos Par la men ta res que o apói am,
ela te ria sido re je i ta da. E isso não é re co nhe ci do aqui.
E que ro di zer, no bre Lí der, que, como há pou co V. Exª
men ci o nou, hou ve uma tra i ção do pai para com o fi -
lho. E é ver da de! O pai fi cou vin te e pou cos anos per -
cor ren do o Bra sil, pre gan do mu dan ças, le van do uma
cul tu ra, en si nan do aos seus fi lhos como de ve ri am
agir, in va din do, pro tes tan do, gri tan do, api tan do. De
re pen te, os fi lhos re a gem de uma for ma ra i vo sa por
ve rem o seu pai, que lhes deu um en si na men to, que
mos trou-lhes um ca mi nho, vi rar-lhes as cos tas, ras-
gan do uma pá gi na de com pro mis so e se guin do ou tro
ca mi nho. A edu ca ção que o pai deu aos fi lhos não
está sen do pra ti ca da no Go ver no. Por isso essa re vol-
ta dos tra ba lha do res pú bli cos em re la ção ao atu al Go -
ver no. E te mos que re co nhe cer que os ser vi do res pú -
bli cos so men te agem des sa for ma por que fo ram tra í-
dos vi o len ta men te por aque le que os con du ziu por
um ca mi nho tor tu o so, in clu si ve no pas sa do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se na dor
Le o nel Pa van, agra de ço o apar te de V. Exª, in cor po-
ro-o na ín te gra ao nos so pro nun ci a men to e que ro di -
zer que não está apro va da a re for ma da Pre vi dên cia;
apro vou-se o Subs ti tu ti vo do Re la tor. Ain da exis tem
os des ta ques.

E pas sei na que la Casa, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, 12 anos. Cer ta vez, quan do Mi nis tro da Jus ti ça, o 
ex-Se na dor e ex-Mi nis tro Jar bas Pas sa ri nho, em con -
ver sa com um gru po de Par la men ta res, de fi niu aque -
la Casa como uma ca i xa-pre ta. Re al men te, o pró prio
ple ná rio da que la Casa pos sui esse for ma to. Nin guém
sabe ain da o que acon te ce rá e qual será a sen si bi li-
da de pró pria dos re pre sen tan tes do povo quan do S.
Exªs fo rem vo tar a ta xa ção dos ina ti vos, a pen são das 
vi ú vas, dos pen si o nis tas e tan tas ou tras ma té ri as.
Acre di to que, se lá não hou ver mu dan ças, esta Casa,
pela ex pe riên cia dos no mes que a com põem, pela ex -
pe riên cia dos ho mens e mu lhe res que fa zem esta
Casa, ha ve re mos, como re pre sen tan tes do Esta do,
mas tam bém como re pre sen tan tes le gí ti mos do povo
bra si le i ro, de fa zer as mu dan ças ne ces sá ri as.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Efra im
Mo ra is, eu gos ta ria de par ti ci par do pro nun ci a men to
de V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ouço V.
Exª, Se na dor Mão San ta, com mu i ta ale gria.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – O Bra sil todo vi -
bra com a exis tên cia da Opo si ção for te que V. Exª re -
pre sen ta.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – É bon da-
de de V. Ex ª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – É ela que en -
gran de ce a de mo cra cia. Quis Deus que na ban de i ra
do Esta do de V. Exª es ti ves se es cri to “Nego” – nego o
co mu nis mo. Obser van do a ban de i ra da nos sa Pá tria,
ve mos que nela está es cri to “Ordem e Pro gres so”.
Qu an ta luta! Qu an to ide a lis mo! O ver de da es pe ran-
ça; o ama re lo do ouro, da ri que za, e o azul do céu, da
paz. Que não mu dem nos so lema para de sor dem e
re gres so. E a pre o cu pa ção his tó ri ca que V. Exª traz re -
fe re-se à nos sa cul tu ra e não a po de mos ne gar: res -
pe i to aos mais ve lhos e aos apo sen ta dos. Está na
Pre si dên cia o gran de Lí der Ro meu Tuma, que é jo-
vem. Eu, po rém, nas ci por oca sião da II Gu er ra Mun -
di al, ven ci da pela apo sen ta do Wins ton Chur chill, que
der ro tou Hi tler e que fez re nas cer a de mo cra cia. Nes -
te País, foi do meu Par ti do o apo sen ta do Tan cre do
Ne ves, que, aos 75 anos, se imo lou e fez res sur gir a
de mo cra cia que se está trans for man do em anar quia.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se na dor
Mão San ta, co nhe cen do a his tó ria po lí ti ca de V. Exª,
um ho mem li ga do ao povo, um ci da dão que tem com -
pro mis so com o povo e cuja his tó ria po lí ti ca es te ve
sem pre li ga da ao povo, te nho cer te za de que – mes -
mo per ten cen te ao Par ti do de apo io à Base de Go ver-
no, o PMDB –, ao meu lado e de tan tos ou tros com pa-
nhe i ros des ta Casa, não de i xa re mos que o Go ver no
faça com que os apo sen ta dos se jam con si de ra dos os 
res pon sá ve is pelo gran de dé fi cit da Pre vi dên cia, nem
ace i ta re mos essa in jus ti ça com quem re al men te é a
his tó ria do nos so País, quem se de di cou du ran te toda
a sua vida.Ago ra o Go ver no, que foi o go ver no da es -
pe ran ça, que que ria re al men te mu dar o País, sa cri fi-
ca os apo sen ta dos, aque les que têm a his tó ria, que
tem o pas sa do tão bem tra ba lha do, tão bem dis cu ti do
en tre to dos eles. Te nho cer te za de que ca mi nha re-
mos jun tos em de fe sa do ci da dão que pre ci sa, mais
do que nun ca, do apo io do ido so, do jo vem, do ho-
mem e da mu lher des te Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha) – Se na dor Efra im Mo ra es, ter mi-
nou o pra zo de V. Exª, mas a Pre si dên cia con ce de rá o 
tem po para a con clu são do seu dis cur so. Qu an to aos
apar tes, fi cou de fi ni do que não se ri am con sen ti dos
de po is de es go ta do o tem po.
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O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu res pe-
i to o Re gi men to da Casa e peço per dão ao Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
pode dis por de um mi nu to para não ser mos in de li ca-
dos com o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha, tem V. Exª um mi nu to.

Eu con clu i rei em meio mi nu to após o apar te de
S. Exª, que, com cer te za, en ri que ce rá mu i to o nos so
pro nun ci a men to.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Emi-
nen te Lí der, re co nhe ço a ge ne ro si da de da Mesa em
per mi tir que eu par ti ci pe des te de ba te tão can den te,
mo men to so e im por tan te que V. Exª traz a Casa quan -
do dis cu te as ques tões re la ci o na das com o seg men to
da so ci e da de que cres ce em pro gres são ge o mé tri ca
e que tem tudo para dar uma con tri bu i ção efe ti va e
po si ti va ao de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co des te
País, por que de há mu i to o ido so de i xou de ser um
peso para a fa mí lia; ele é um gran de ma nan ci al de co -
nhe ci men tos e de ex pe riên ci as. Não po de mos ace i tar
que ele seja – prin ci pal men te o apo sen ta do de hoje –
es co lhi do como vi lão des sa si tu a ção ne fas ta em que
se en con tra a Pre vi dên cia So ci al. Eu não co nhe ço a
fór mu la má gi ca, mas o pro je to virá para esta Casa e
te nho cer te za de que, com as men tes de di ca das e
bri lhan tes que exis tem no Se na do Fe de ral, ha ve re-
mos de en con trar uma fór mu la de con tri bu ir para o
apri mo ra men to do mo de lo de Pre vi dên cia que o País
ado ta rá, des de que não pu na mos ain da mais os nos -
sos apo sen ta dos e os nos sos ido sos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go es -
sas re fle xões a esta Casa, uma ins ti tu i ção que his to ri-
ca men te pre za a ma tu ri da de e a ex pe riên cia, pois
dela se nu tre para que se ava lie e se re a va lie, com ca -
ri nho e jus ti ça, a con di ção do ido so nes te mo men to
em que a Câ ma ra dos De pu ta dos já co me ça a vo tar a
re for ma da Pre vi dên cia.

Peço a Deus e à mi nha que ri da San ta Lu zia, a
san ta pro te to ra de mi nha ter ra, a mãe da luz, que ilu -
mi ne a men te das Srªs e dos Srs. De pu ta dos Fe de ra-
is, para que não co me tam essa in jus ti ça para com os
apo sen ta dos tra ba lha do res bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, Con cluo di zen do que a ta xa ção
dos ina ti vos vai one rar mais ain da a já pre cá ria con di-
ção do ido so no Bra sil. Não pode ser en tre gue a ele a
con ta de um dé fi cit cons tru í do pela inép cia ge ren ci al
de su ces si vas ad mi nis tra ções ao lon go de mu i tas dé -

ca das. Não é jus to e não terá efi cá cia. Se for apro va da
a ta xa ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, es ta rei aqui
como Se na dor da Re pú bli ca de fen den do o apo sen ta-
do bra si le i ro e, aci ma de tudo, a vi ú va e os pen si o nis-
tas, por en ten der que esta con ta não pode ser paga
por quem tra ba lhou a vida toda.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ga ril bal di Alves Fi lho por qua tro
mi nu tos. Per gun to se V. Exª po de ria nes se tem po
com ple tar o seu pen sa men to? V. Exª é o ter ce i ro ins -
cri to e tem di re i to a, pelo me nos, al guns mi nu tos. Só
fa la ram dois ins cri tos na tri bu na; o res tan te do tem po
foi todo to ma do pe las Li de ran ças.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem 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, não que ro to mar o tem po do Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, mas gos ta ria ape nas de es cla re cer que
ne nhum dos três ins cri tos para co mu ni ca ção foi
aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os Lí de-
res con su mi ram todo o tem po; é ver da de. Nós des-
con ta re mos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN. 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, su -
gi ro que, nos tra ba lhos des ta Casa, haja uma me lhor
or de na ção, per mi tin do que os Lí de res fa lem, pois
pre ci sam ma ni fes tar-se, que os li de ra dos ou çam o
que S. Exªs têm a di zer e que aque les que se ins cre-
vem, de se jo sos de ocu par esta tri bu na, pos sam pro -
nun ci ar-se.

A mi nha si tu a ção ago ra é das mais de li ca das,
por que dis po nho de ape nas dois mi nu tos para fa lar
so bre um tema que exi gi ria, no mí ni mo, os vin te mi nu-
tos des ti na dos a cada ora dor.

Eu fa la ria so bre re for ma ur ba na, so bre essa cri -
se que aco me te os mu ni cí pi os e so bre os ins tru men-
tos que o Exe cu ti vo tem para en fren tá-la. Po rém,
como fazê-lo se me res tam ape nas dois mi nu tos?

Infor mo aos Srs. Se na do res que essa cri se é
mu i to mais pro fun da, mais sé ria e mais gra ve do que
mu i tos pen sam. Não se tra ta ape nas de uma que da
do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os, que sem -
pre ocor re no mês de ju nho, em vir tu de da de vo lu ção
do Impos to de Ren da. É uma cri se ca u sa da pela in -
jus ta re par ti ção tri bu tá ria en tre os três en tes da Fe de-
ra ção – Go ver no Fe de ral, Go ver no dos Esta dos e Mu -
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ni cí pi os –, fa zen do com que o mu ni cí pio te nha um
qui nhão cada vez me nor di an te de en car gos cada vez 
ma i o res.

A cri se tem duas fa ces: a das Pre fe i tu ras, com o
ver da de i ro dra ma que en fren tam, e a do Exe cu ti vo
Fe de ral.

Diz-se que o Go ver no Fe de ral tem mu i to di nhe i-
ro, mas os re cur sos não es tão sen do apli ca dos em re -
for ma ur ba na, não vão para os pro gra mas do Mi nis té-
rio das Ci da des. O Mi nis tro Olí vio Du tra es te ve no Se -
na do Fe de ral, con ver san do com Se na do res da Base
do Go ver no, con vo ca dos pelo Se na dor Tião Vi a na, e
fez a se guin te afir ma ção a res pe i to do flu xo de re cur-
sos que es ta va sen do li be ra do: “Os pou cos re cur sos
do Orça men to Ge ral da União são dis po ni bi li za dos ao 
Mi nis té rio de for ma gra da ti va e len ta, com li mi ta ções
or ça men tá ri as e fi nan ce i ras men sa is que não per mi-
tem um pla ne ja men to glo bal da exe cu ção das obras
por par te dos to ma do res, ten do como con se qüên cia a 
im pos si bi li da de de cum prir o cro no gra ma fí si co-fi nan-
ce i ro dos con tra tos de re pas se”.

O Mi nis té rio das Ci da des, que de ve ria dis por de
re cur sos para fa zer face a pro ble mas como os ca u sa-
dos pe las re i vin di ca ções dos sem-teto e os ad vin dos
da pró pria vi o lên cia ur ba na e da fal ta de sa ne a men to,
con fir ma que o flu xo de re cur sos está di mi nu to, cada
vez mais re du zi do.

Há, evi den te men te, Sr. Pre si den te, que se re for-
mu lar essa po lí ti ca ur ba na. Fala-se em con fe rên cia
das ci da des, em de mo cra ti za ção do pro ces so, que
virá com a re a li za ção des ses en con tros, des sas con -
fe rên ci as, mas o cer to é que há 1.600 obras pa ra li sa-
das, ini ci a das em 2001 e 2002, com re cur sos do
Orça men to de 2003. Se es ti ves sem sen do de vi da-
men te con clu í das, con tem pla das com re cur sos, tais
obras iri am aten der 550 mil fa mí li as com ren da de até
três sa lá ri os mí ni mos, com in cre men to da in fra-es tru-
tu ra ur ba na, ur ba ni za ção de fa ve las, cons tru ção e
me lho ri as de ca sas e sa ne a men to bá si co – água, es -
go to e lixo.

Sr. Pre si den te, da mes ma ma ne i ra como te mos
hoje pela fren te o de sa fio da re for ma agrá ria, a ten são
no cam po, te mos, é cla ro, a ten são nas ci da des. E os
pró pri os exe cu ti vos mu ni ci pa is es tão sen tin do-se
sem con di ções, sem re cur sos para en fren tar essa si -
tu a ção. É pre ci so que o Go ver no dê uma aten ção ma -
i or a essa área. A des pe i to do es for ço do meu caro Mi -
nis tro Olí vio Du tra, na ver da de, o Mi nis té rio das Ci da-
des pre ci sa ser for ta le ci do e con tar com um ma i or
pres tí gio por par te do Go ver no, se não a idéia da cri a-
ção de um Mi nis té rio, ocor ri da em tão boa hora – não
há dú vi da de que de ve mos apla u dir a cri a ção de um

Mi nis té rio para en fren tar os pro ble mas ur ba nos –
pode ser com pro me ti da e in te i ra men te per di da.

Por isso, es tou nes ta Tri bu na. Gos ta ria de ter
tido mais tem po, mas cre io que esse tem po foi su fi ci-
en te para tra zer essa ad ver tên cia, para di zer que é
pre ci so aju dar os Pre fe i tos, aju dar os Mu ni cí pi os e
aten tar para o Mi nis té rio das Ci da des, que, à exem plo
da nos sa de mo cra cia, é uma plan ti nha ten ra, que se
não for de vi da men te cul ti va da, agua da, vai mor rer.

Eram es sas as pa la vras que gos ta ria de de i xar
re gis tra das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Agra de-

ço a V. Exª e per gun to ao Lí der João Ba tis ta Mot ta se
cin co mi nu tos re sol vem, se não ul tra pas sa re mos de -
ma is o tem po, pois te mos tido to le rân cia e ten ta do sa -
tis fa zer to dos.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, que ria so men te jus ti fi car que o meu Par ti-
do, o PPS, ins cre veu o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
para fa lar en tre os ora do res. S. Exª abriu mão com pre-
en si va men te e fi quei com os vin te mi nu tos do Par ti do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
sabe que o tem po não é meu, é do Re gi men to.

A ses são deve ter mi nar às 18 ho ras e 30 mi nu-
tos. Em res pe i to a V. Exª, es tou per gun tan do-lhe se,
em cin co mi nu tos, V. Exª fa ria o seu pro nun ci a men to,
ten tan do re su mi-lo. Se de mo rar mais um ou dois mi -
nu tos, não ha ve rá pro ble ma.

Faço isso para não des res pe i tar a ins cri ção, ten -
do em vis ta que po de ria en cer rar a ses são. Não o faço 
em res pe i to a V. Exª, que tem sido um Se na dor exem -
plar no cum pri men to do Re gi men to.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, pre ten do fa zer um dis cur so que diz res-
pe i to a um as sun to de gran de re le vân cia, so bre o tre -
cho da BR-101, Rio de Ja ne i ro—Ba hia. Não adi an ta
ler o dis cur so sem fi na li zá-lo. Des sa for ma, se for ne -
ces sá rio, de i xa ria para fa zer o pro nun ci a men to ama -
nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per gun to
se V. Exª não po de ria ex pli car o as sun to e dar o dis -
cur so como lido, fa zen do um re su mo, pois acho que
ago ra os te les pec ta do res do Se na do es tão in te res sa-
dos, prin ci pal men te os mo ra do res das re giões a que
se re fe riu V. Exª.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Ten ta rei ser bre ve, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Agra de-
ço-lhe bas tan te, Se na dor.
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i tan do o
en se jo da apre ci a ção, no Se na do Fe de ral, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 18, de 2000, que es ta be le ce os
prin cí pi os e as di re tri zes para o Sis te ma Na ci o nal de
Vi a ção e dá ou tras pro vi dên ci as bem como o mo men-
to em que o Mi nis té rio dos Trans por tes ul ti ma es tu dos
vi san do à cri a ção de um novo e ne ces sá rio mo de lo
de con ces são de ro do vi as fe de ra is, as so mo a esta tri -
bu na para ro gar aos meus ilus tres Pa res e ao Go ver-
no Fe de ral es pe ci al aten ção para uma ro do via que
une nos so País e in te gra seu de sen vol vi men to do
Nor des te ao Sul: a BR-101.

Essa ro do via fe de ral ini cia-se em Tou ros, no Rio
Gran de do Nor te, e fin da-se no Mu ni cí pio de Estre i to,
no Rio Gran de do Sul, es ten den do-se por apro xi ma-
da men te qua tro mil qui lô me tros.

A des pe i to de vá ri os tre chos du pli ca dos, tan to
em al guns Esta dos do Nor des te, do Sul e do Su des te,
a BR-101 en con tra-se es tran gu la da no tre cho que
liga o Rio de Ja ne i ro à Ba hia, tal como uma gar gan ta
sen do aper ta da, im pos si bi li tan do o flu xo nor mal da
vida – da vida, sim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, da vida das pes so as li te ral men te, pelo enor me
nú me ro de ví ti mas de aci den tes au to mo bi lís ti cos, e
da vida só cio-eco nô mi ca dos ha bi tan tes, tu ris tas, pro -
du to res e trans por ta do res de inú me ras ci da des não
ape nas dos Esta dos do Rio de Ja ne i ro, do Espí ri to
San to e da Ba hia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
João Ba tis ta Mot ta, pror ro go a ses são por cin co mi nu-
tos para que V. Exª pos sa en cer rar o seu pro nun ci a-
men to e para que o Se na dor Mar co Ma ci el pos sa usar 
da pa la vra.

V. Exª pode con ti nu ar.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –

Agra de ço de co ra ção, Sr. Pre si den te.
Enquan to a BR-101 alar ga-se em duas vias, no

Nor des te e no Sul, su fo ca-se em seu meio. É como
um ho tel de vin te an da res com ape nas um ele va dor
fun ci o nan do. To dos se vi ram e se des gas tam ten tan-
do che gar a seus des ti nos, tal qual o há bil e pa ci en te
mo to ris ta que tra fe ga pela BR-101, so bre tu do nos tre -
chos que li gam o Mu ni cí pio de Rio Bo ni to, no Rio de
Ja ne i ro, a Fe i ra de San ta na, na Ba hia. Fe liz men te,
en tre aque la ci da de flu mi nen se e a ca pi tal, e en tre o
aces so de con tor no de Fe i ra de San ta na à ca pi tal ba i-
a na, os tre chos es tão du pli ca dos e em ra zoá vel es ta-
do de con ser va ção.

Ocor re, Srs. Se na do res, que a ma lha ro do viá ria
en tre es sas duas ca pi ta is, pas san do por Vi tó ria, ca pi-
tal do meu Esta do do Espí ri to San to, onde o trân si to é
sa bi da men te in ten so e mor tí fe ro, está cada vez mais
con ges ti o na da, in di can do, há mu i to, o in far to ro do viá-
rio, que im pli ca, de ime di a to, in far to eco nô mi co, pelo
en ca re ci men to do trans por te e pela di mi nu i ção no flu -
xo tu rís ti co; e in far to so ci al, pela per da da qua li da de
de vida e da pró pria vida, além da inu ti li za ção de
mão-de-obra, con se qüên cia gra ve e cara dos aci den-
tes de trân si to.

São pou cas es tra das e mu i tos ve í cu los. O Esta -
do do Espí ri to San to pos su ía, em 2002, se gun do da -
dos do Ge i pot, apro xi ma da men te 40 mil ve í cu los de
trans por te de car ga – é mu i to, se ve ri fi ca do o ta ma-
nho re du zi do do Esta do, pou co mais de 46 mil km². Já
o Esta do da Ba hia pos su ía, na mes ma épo ca e se-
gun do a mes ma fon te, mais de 60 mil ve í cu los de
trans por te; o Rio de Ja ne i ro, 104 mil. Ima gi nem, Srs.
Se na do res, gran de par te des ses ve í cu los, so ma da
com as de ze nas de mi lha res de ou tros, de car ga e de
pas se io, des ses e de ou tros Esta dos, que tran si tam
no tre cho Rio-Ba hia, pela li to râ nea BR-101.

A ma lha viá ria do Esta do do Espí ri to San to pos -
sui 30.165km. Des ses, 773 são ro do vi as fe de ra is;
qua se 5 mil, es ta du a is; e cer ca de 24 mil, mu ni ci pa is.
As prin ci pa is ro do vi as fe de ra is que ser vem o Esta do
são a BR-101, que o per cor re de nor te a sul, e a
BR-262, que o cor ta de les te a oes te. Ambas ne ces si-
tam de me lhor dis ci pli na men to en tre o trá fe go lo cal e
o de lon ga dis tân cia. Os aces sos às ci da des, pela
BR-101, são pon tos crí ti cos.

Ape sar da boa von ta de do Go ver no Fe de ral e
dos Esta du a is do Rio de Ja ne i ro, do Espí ri to San to e
da Ba hia, a re a li da de in di ca que será mu i to di fí cil ter -
mos, a cur to pra zo, con di ções de ex pan dir a BR-101,
por du pli ca ção, nes ses tre chos mais pe ri go sos e in-
ten sos, de for ma a pou par vi das, a ba ra te ar o trans -
por te e a es ti mu lar a eco no mia, con tan do ape nas
com os par cos re cur sos fe de ra is e es ta du a is, que mal 
con se guem man ter a ma lha ro do viá ria.

Nos úl ti mos dias, o Go ver no Fe de ral tem-se
apres sa do para apre sen tar uma pro pos ta de mo de lo
de con ces são de ro do vi as fe de ra is que con tem ple, de 
for ma equâ ni me, as uni da des da Fe de ra ção. A par ce-
ria do Po der Pú bli co com a ini ci a ti va pri va da, a exem -
plo do que já foi fe i to em ro do vi as dos pa í ses de sen-
vol vi dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta do
do Espí ri to San to tem es co a do uma pro du ção in ve já-
vel de pro du tos agrí co las e mi né ri os. Só a Com pa nhia
Si de rúr gi ca de Tu ba rão pro duz, anu al men te, 4,8 mi -
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lhões de to ne la das de aço, com ex pec ta ti va de au-
men to de pro du ção para 7,5 mi lhões de to ne la-
das/ano. A Ara cruz, em pre sa se di a da no nor te do
Esta do, que pro duz ce lu lo se, re gis trou um vo lu me de
ven das da or dem de 500 mil to ne la das, so men te no
pri me i ro tri mes tre des te ano. Ape sar de es sas em pre-
sas pos su í rem ca nal pri vi le gi a do de es co a men to,
elas tam bém de man dam me lho ria da ca pa ci da de ro -
do viá ria, já que ne ces si tam trans por tar mão-de-obra
e equi pa men tos.

O trans tor no ro do viá rio é en cor pa do pela pro -
du ção agrí co la de café, cana-de-açú çar, man di o ca e 
de ou tros pro du tos, que já são do co nhe ci men to de
to dos.

Além dos cus tos eco nô mi cos, há que se con si-
de rar a per da ir re pa rá vel de mi lha res e mi lha res de
en tes que ri dos, de tra ba lha do res que não po dem
mais tra ba lhar e mu i tas ve zes nem mes mo so bre vi ver
so zi nhos. Lem bre mo-nos de que o pró xi mo po de rá
ser qual quer bra si le i ro que pre ci se atra ves sar, pelo li -
to ral, ter ras ca pi xa bas, ca ri o cas e ba i a nas. As ví ti mas
po dem ser não ape nas os mo ra do res lo ca is, mas tra -
ba lha do res, tu ris tas, qual quer um de nós. São mi lha-
res de vi das. Só es ses nú me ros já jus ti fi cam a cri a ção
de uma free way no tre cho da BR- 101 en tre o Rio de
Ja ne i ro e Fe i ra de San ta na.

Gos ta ria, ain da, de fa zer al gu mas con si de ra-
ções acer ca do flu xo tu rís ti co nos tre chos da BR-101
que atra ves sam aque les três Esta dos.

A co me çar pelo Rio de Ja ne i ro, onde to dos já
co nhe cem bem os trans tor nos diá ri os e os en gar ra fa-
men tos qui lo mé tri cos ocor ri dos nos fe ri a dos, para
quem se aven tu ra a che gar às pra i as, prin ci pal men te
nos pe rí me tros das ci da des de Cabo Frio, Bú zi os,
Arra i al do Cabo, Ca si mi ro de Abreu e São Pe dro da
Alde ia. Pros se guin do, ain da, no Esta do do Rio, o
mes mo trans tor no é ob ser va do mais ao nor te, onde
está con cen tra da a enor me e co nhe ci da ba cia pe tro lí-
fe ra de Cam pos.

Con ti nu an do a vi a gem, che ga-se ao li to ral do
Espí ri to San to, com as mes mas di fi cul da des. Mi lha-
res e mi lha res de au to mó ve is de pas se io ori un dos,
prin ci pal men te, do Rio de Ja ne i ro, de São Pa u lo e do
sul do País, mes clam-se com uma quan ti da de in fin-
dá vel de ca mi nhões, numa cor ri da tão len ta quan to
pe ri go sa. O tu ris ta pen sa duas ve zes an tes de en ca-
rar a es tra da rumo a Ma ra ta í zes, Pi ú ma, Anchi e ta,
Gu a ra pa ri, Vila Ve lha, Vi tó ria, Ser ra, Ja ca ra í pe, Con -
ce i ção da Bar ra e ou tras lo ca li za das ao lon go do li to-
ral ca pi xa ba, no tra je to da BR-101 ou em suas ime di-
a ções.

Sa in do do Espí ri to San to e se guin do o rumo
nor te, de i xan do as mag ní fi cas du nas de Ita ú nas, em
Con ce i ção da Bar ra, e en tran do na Ba hia, tem-se
aces so a ou tros Mu ni cí pi os que vi vem do tu ris mo e
so frem com as ro do vi as: Ca ra ve las, Pra do, Por to Se -
gu ro, San ta Cruz de Ca brá lia, Ilhéus. Igual men te vi si-
ta dos por toda sor te de tu ris tas, tam bém pa de cem da
mes ma ca rên cia ro do viá ria das ci da des tu rís ti cas flu -
mi nen ses e ca pi xa bas.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Há 

di ver sas es tra té gi as de de sen vol vi men to tu rís ti co e
de au men to das pro du ções agro pe cuá ria, mi ne ral e
in dus tri al. Não há, con tu do, pre vi são de me lho ria do
es co a men to da pro du ção e nem de trans por te de
pas sa ge i ros no âm bi to da BR-101 que com pre en de o
tre cho que vai do Mu ni cí pio ca ri o ca de Rio Bo ni to a
Fe i ra de San ta na, na Ba hia.

É por isso, Srªs e Srs. Se na do res, que rogo a V.
Exªs, ao Exmº Sr. Mi nis tro dos Trans por tes, Ander son
Ada u to, e ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te Lula
em pe nho na con se cu ção de uma obra que re pre sen-
ta a in te gra ção do Bra sil, do nor des te ao sul, pas san-
do pelo li to ral.

Peço a aten ção de S. Exªs para a ne ces si da de
de dis po ni bi li zar me ca nis mos que con cor ram, de fato
e efi ci en te men te, para o cres ci men to so ci o e co nô mi co
do País, por meio da cons tru ção de uma free way, no
tre cho da BR-101 que liga o Rio de Ja ne i ro a Fe i ra de
San ta na, den tro do novo mo de lo de ges tão a ser im -
plan ta do, com a par ti ci pa ção do Go ver no e da ini ci a ti-
va pri va da.

E que aque le lon go e pe ri go so tre cho seja o pri -
me i ro a ser cons tru í do, tor nan do-se a ex pe riên cia pi -
o ne i ra den tro do novo sis te ma, pois não po de mos es -
pe rar mais: a BR-101, hoje, se apre sen ta como uma
veia con ges ti o na da, em que a vida e a pros pe ri da de
flu em len ta men te em di re ção ao co lap so.

Sr. Pre si den te, de se jo co mu ni car que uma co-
mis são de Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is en tre ga-
rá do cu men to e fará uma ex po si ção de mo ti vos so bre
o tema ao Pre si den te Lula e ao Mi nis tro Ander son
Ada u to, no sen ti do de que, den tro des se novo mo de-
lo, pos sa mos be ne fi ci ar esse tre cho da BR-101 tão
pre cá rio e que está ce i fan do tan tas vi das ao lon go
des ses úl ti mos anos, ca u san do so fri men to a tan tas
fa mí li as.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V.Exª de-

se ja que seu dis cur so seja pu bli ca do na ín te gra?
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, agra de ço pela lem-
bran ça. Será mu i to im por tan te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR.SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, apro ve i tan do o
en se jo da apre ci a ção, no Se na do Fe de ral, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 18, de 2000, que es ta be le ce os
prin cí pi os e as di re tri zes para o Sis te ma Na ci o nal de
Vi a ção e dá ou tras pro vi dên ci as, bem como o mo-
men to em que o Mi nis té rio dos Trans por tes ul ti ma es -
tu dos vi san do à cri a ção de um novo e ne ces sá rio mo -
de lo de con ces são de ro do vi as fe de ra is, as so mo a
esta tri bu na para ro gar aos meus ilus tres pa res e ao
Go ver no Fe de ral es pe ci al aten ção para uma ro do via
que une nos so País e in te gra seu de sen vol vi men to do 
Nor des te ao Sul: a BR-101.

Essa ro do via fe de ral ini cia-se em Tou ros, no Rio
Gran de do Nor te, e fin da-se no Mu ni cí pio de Estre i to,
no Rio Gran de do Sul. Esten de-se por apro xi ma da-
men te 4 mil Km.

A des pe i to de vá ri os tre chos du pli ca dos, tan to
em al guns Esta dos do Nor des te, do Sul e do Su des te,
a BR-101 en con tra-se es tran gu la da, no tre cho que
liga o Rio de Ja ne i ro à Ba hia, como que uma gar gan ta
sen do aper ta da, im pos si bi li tan do o flu xo nor mal da
vida. Da vida, sim, Srs. Se na do res. Da vida das pes -
so as, li te ral men te, pelo enor me nú me ro de ví ti mas de 
aci den tes au to mo bi lís ti cos. E tam bém da vida so ci o e-
co nô mi ca dos ha bi tan tes, tu ris tas, pro du to res e trans -
por ta do res de inú me ras ci da des, não ape nas dos
Esta dos do Rio de Ja ne i ro, do Espí ri to San to e da Ba -
hia, que ne ces si tam, ur gen te men te, de uma ro do via
fe de ral res ta u ra da e du pli ca da que os in ter li guem,
mas de mi lhões de pes so as que trans pas sam, so bre-
tu do, o Esta do do Espí ri to San to, de nor te a sul, ori gi-
ná ri os de di ver sas uni da des da fe de ra ção, seja por
mo ti vo de trans por te de car ga ou ou tro tra ba lho, seja
por mo ti vo do més ti co ou mes mo tu ris mo.

Enquan to a BR-101 alar ga-se em duas vias, no
Nor des te e no Sul, su fo ca-se em seu meio. É como
um ho tel de 20 an da res com ape nas um ele va dor fun -
ci o nan do. To dos se vi ram e se des gas tam ten tan do
che gar a seus des ti nos, tal qual o há bil e pa ci en te mo -
to ris ta que tra fe ga pela BR-101, so bre tu do nos tre-
chos que li gam o Mu ni cí pio de Rio Bo ni to, no Rio de
Ja ne i ro, a Fe i ra de San ta na, na Ba hia. Fe liz men te,
en tre aque la ci da de flu mi nen se e a Ca pi tal, e en tre o
aces so de con tor no de Fe i ra de San ta na à Ca pi tal ba -

i a na, os tre chos es tão du pli ca dos e em ra zoá vel es ta-
do de con ser va ção.

Ocor re, Srªs e Srs. Se na do res, que a ma lha ro -
do viá ria en tre es sas duas ca pi ta is, pas san do por Vi -
tó ria, ca pi tal do meu Esta do do Espí ri to San to, onde o
trân si to é sa bi da men te in ten so e mor tí fe ro, está cada
vez mais con ges ti o na da, in di can do, há mu i to, o in far-
to ro do viá rio, que im pli ca, de ime di a to, in far to eco nô-
mi co, pelo en ca re ci men to do trans por te e pela di mi-
nu i ção no flu xo tu rís ti co; e in far to so ci al, pela per da da 
qua li da de de vida e da pró pria vida, além da inu ti li za-
ção de mão-de-bra, con se qüên cia gra ve e cara dos
aci den tes de trân si to.

São pou cas es tra das e mu i tos ve í cu los. O Esta -
do do Espí ri to San to pos su ía, em 2002, se gun do da -
dos do Ge i pot, apro xi ma da men te 40 mil ve í cu los de
trans por te de car ga – é mu i to, se ve ri fi ca do o ta ma-
nho re du zi do do Esta do, pou co mais de 46 mil Km2.
Já o Esta do da Ba hia pos su ía, na mes ma épo ca e se -
gun do a mes ma fon te, mais de 60 mil ve í cu los de
trans por te; o Rio de Ja ne i ro, 104 mil. Ima gi nem, Se -
nho res Se na do res, gran de par te des ses ve í cu los, so -
ma da com as de ze nas de mi lha res de ou tros, de car -
ga e de pas se io, des ses e de ou tros Esta dos, que
tran si tam no tre cho Rio-Ba hia, pela li to râ nea BR-101.

A ma lha viá ria do Esta do do Espí ri to San to pos -
sui 30.165Km. Des ses, 773 são ro do vi as fe de ra is;
qua se 5 mil, es ta du a is; e cer ca de 24 mil, mu ni ci pa is.
As prin ci pa is ro do vi as fe de ra is que ser vem o Esta do
são a BR-101, que o per cor re de nor te a sul, e a
BR-262, que o cor ta de les te a oes te. Ambas ne ces si-
tam de me lhor dis ci pli na men to en tre o trá fe go lo cal e
o de lon ga dis tân cia. Os aces sos às ci da des, pela
BR-101, são pon tos crí ti cos.

Ape sar da boa von ta de dos Go ver nos Fe de ral e
es ta du a is do Rio, do Espí ri to San to e da Ba hia, a re a-
li da de in di ca que será mu i to di fí cil ter mos, a cur to pra -
zo, con di ções de ex pan dir a BR-101, por du pli ca ção,
nes ses tre chos mais pe ri go sos e in ten sos, de for ma a 
pou par vi das, a ba ra te ar o trans por te e a es ti mu lar a
eco no mia, con tan do ape nas com os par cos re cur sos
fe de ra is e es ta du a is, que mal con se guem man ter a
ma lha ro do viá ria.

Nos úl ti mos dias, o Go ver no Fe de ral tem-se
apres sa do para apre sen tar uma pro pos ta de mo de lo
de con ces são de ro do vi as fe de ra is que con tem ple, de 
for ma equâ ni me, as uni da des da Fe de ra ção. A par ce-
ria do Po der Pú bli co com a ini ci a ti va pri va da, a exem -
plo do que já foi fe i to em ro do vi as dos pa í ses de sen-
vol vi dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta do
do Espí ri to San to tem es co a do uma pro du ção in ve já-
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vel de pro du tos agrí co las e mi né ri os. Só a Com pa nhia
Si de rúr gi ca de Tu ba rão pro duz, anu al men te, 4,8 mi -
lhões de to ne la das de aço, com ex pec ta ti va de au-
men to de pro du ção para 7,5 mi lhões de to le na-
das/ano. A Ara cruz, em pre sa se di a da no nor te do
Esta do que pro duz ce lu lo se, re gis trou um vo lu me de
ven das da or dem de 500 mil to ne la das, so men te no
pri me i ro tri mes tre des te ano. Ape sar de es sas em pre-
sas pos su í rem ca nal pri vi le gi a do de es co a men to,
elas tam bém de man dam me lho ria da ca pa ci da de ro -
do viá ria, já que ne ces si tam trans por tar mão-de-obra
e equi pa men tos.

O trans tor no ro do viá rio é en cor pa do pela pro du-
ção agrí co la de café, cana-de-açú car, man di o ca, to-
ma te, mi lho, fru tas e ver du ras, além do trans por te de
gado e de aves para o aba te. Só de café Co ni lon, va ri-
e da de uti li za da no fa bri co de café so lú vel, o Esta do
do Espí ri to San to pro duz anu al men te cer ca de oito
mi lhões de sa cas. A pro du ção ca pi xa ba só é su pe ra-
da pela do Vi et nã. As plan ta ções, dis se mi na das por
qua se todo o Esta do, exi gem cada vez mais a adap ta-
ção da ma lha ro do viá ria.

Se gun do da dos da Se cre ta ria de Assun tos
Estra té gi cos da Embra pa, des de a dé ca da de 90 o
Bra sil tem per di do cer ca de 10% do seu PIB com des -
per dí ci os que ocor rem na ca de ia pro du ti va, ou seja,
da plan ta ção ao con su mi dor fi nal. É a tra di ção do des -
per dí cio, co nhe ci da de sig na ção que pode ser men su-
ra da da se guin te for ma:

20% da pro du ção de café (quan to isso re pre-
sen ta para o gran de pro du tor que é o Esta do do Espí -
ri to San to?);

25% da pro du ção de mi lho;
30% da de fe i jão;
40% da de fru tas.
A per da de hor ta li ças cor res pon de ao vo lu me

pro du zi do por Argen ti na, Chi le, Peru e Uru guai. Nos
Esta dos do Espí ri to San to, do Rio de Ja ne i ro e da Ba -
hia, a si tu a ção não tem sido di fe ren te. Lá, as es tra das
tam bém não me lho ra ram e qua se não se ex pan di ram
ou du pli ca ram. Lem bre mos de que es ses nú me ros
cor res pon dem ao des per dí cio na ca de ia pro du ti va, e
não ex clu si va men te no trans por te. Mas é nes te onde
se ve ri fi ca a ma i or per da. Ima gi nem a soma da qui lo
que de sa pa re ce no trans por te, no ta da men te de
grãos e de hor ti fru ti gran je i ros, com o en ca re ci men to
do fre te por ca u sa das di fi cul da des de trân si to que im -
pli cam ma i or ne ces si da de de ma nu ten ção e de re po-
si ção de pe ças!

Por ou tro lado, te mos a con se qüên cia mais gra -
ve da fal ta de ro do vi as ade qua das: só nas pou cas es -

tra das fe de ra is po li ci a das do Espí ri to San to, que so -
mam 713 km, foi re gis tra da uma mé dia de 5 mil aci -
den tes por ano, de 1996 a 2002. Re cen te men te, o
Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca e Apli ca da – Ipea,
di vul gou o re sul ta do da pes qui sa Impac tos So ci a is e
Eco nô mi cos dos Aci den tes de Trân si to nas Aglo me-
ra ções Urba nas, iné di to no País. O tra ba lho, re a li za do
no pe río do de 2000 a 2002, en fo can do aci den tes ha -
vi dos nas áre as ur ba nas, che gou ao ater ra dor re sul-
ta do: em 2001, os aci den tes de trân si to, re gis tra dos
em 49 aglo me ra ções ur ba nas, oca si o na ram cus tos
de cer ca de R$3,6 bi lhões. Esses cus tos so bem para
R$5,3 bi lhões, a pre ços de abril des te ano, se for con -
si de ra da toda a área ur ba na pes qui sa da. Fo ram con -
si de ra dos, nos cál cu los, as des pe sas ca u sa das por
aci den tes de trân si to e suas con se qüên ci as, como a
per da de pro du ti vi da de do aci den ta do, as des pe sas
mé di co-hos pi ta la res e a re cu pe ra ção de bens ma te ri-
a is da ni fi ca dos.

Além dos cus tos eco nô mi cos, a per da ir re pa rá-
vel de mi lha res e mi lha res de en tes que ri dos, de tra -
ba lha do res que não po dem mais tra ba lhar e mu i tas
ve zes nem mes mo so bre vi ver so zi nhos. Lem bre-
mo-nos de que o pró xi mo po de rá ser qual quer bra si-
le i ro que pre ci se atra ves sar, pelo li to ral, ter ras ca pi xa-
bas, ca ri o cas e ba i a nas. As ví ti mas po dem ser não
ape nas os mo ra do res lo ca is, mas tra ba lha do res, tu-
ris tas, qual quer um de nós. São mi lha res de vi das. Só
es ses nú me ros já jus ti fi cam a cri a ção de uma free
way no tre cho da BR-101 en tre o Rio de Ja ne i ro e Fe i-
ra de San ta na.

Gos ta ria, ain da, de fa zer al gu mas con si de ra-
ções acer ca do flu xo tu rís ti co nos tre chos da BR-101
que atra ves sam aque les três Esta dos.

A co me çar pelo Rio de Ja ne i ro, onde to dos já
co nhe cem bem os trans tor nos diá ri os e os en gar ra fa-
men tos qui lo mé tri cos ocor ri dos nos fe ri a dos, para
quem se aven tu ra a che gar às pra i as, prin ci pal men te
nos pe rí me tros das ci da des de Cabo Frio, Bú zi os,
Arra i al do Cabo, Ca si mi ro de Abreu e São Pe dro da
Alde ia. Pros se guin do, ain da, no Esta do do Rio, o
mes mo trans tor no é ob ser va do mais ao nor te, onde
está con cen tra da a enor me e co nhe ci da ba cia pe tro lí-
fe ra de Cam pos.

Con ti nu an do a vi a gem, che ga-se ao li to ral do
Espí ri to San to, com as mes mas di fi cul da des. Mi lha-
res e mi lha res de au to mó ve is de pas se io, ori un dos,
prin ci pal men te, do Rio de Ja ne i ro, de São Pa u lo e do
Sul do País, mes clam-se com uma quan ti da de in fin-
dá vel de ca mi nhões, numa cor ri da tão len ta quan to
pe ri go sa. O tu ris ta pen sa duas ve zes an tes de en ca-
rar a es tra da rumo a Ma ra ta í zes, Pi ú ma, Anchi e ta,
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Gu a ra pa ri, Vila Ve lha, Vi tó ria, Ser ra, Ja ca ra í pe, Con -
ce i ção da Bar ra e ou tras lo ca li za das ao lon go do li to-
ral ca pi xa ba, no tra je to da BR-101 ou em suas ime di-
a ções.

São ci da dãos que pro cu ram apre ci ar a in com-
pa rá vel mo que ca ca pi xa ba, o tra di ci o nal pe roá; que
de se jam apro ve i tar o sol em pra i as tão be las e ines -
que cí ve is; que pro cu ram a paz nos Mu ni cí pi os mon ta-
nho sos do Espí ri to San to, de ca rac te rís ti cas eu ro péi-
as pela imi gra ção ale mã e ita li a na, e co nhe ci dos in-
ter na ci o nal men te pela gran de va ri e da de de es pé ci es
de be i ja-flor e or quí de as. São ci da dãos e tu ris tas que
pro cu ram, an tes de tudo, des can so e tran qüi li da de, o
que não vêem na BR-101.

A ci da de de Gu a ra pa ri, mu i to co nhe ci da em
todo o Bra sil por suas pra i as de are ia mo na zí ti ca, ex -
plo ra da me di ci nal men te, qua dru pli ca em nú me ro de
ha bi tan tes na épo ca do ve rão. Para lá, o trân si to aflui
de for ma des co mu nal, por to dos os la dos, mas qua se
sem pre pela BR-101.

Sa in do do Espí ri to San to e se guin do o rumo
nor te, de i xan do as mag ní fi cas du nas de Ita ú nas, em
Con ce i ção da Bar ra, e en tran do na Ba hia, tem-se
aces so a ou tros Mu ni cí pi os que vi vem do tu ris mo e
so frem com as ro do vi as: Ca ra ve las, Pra do, Por to Se -
gu ro, San ta Cruz de Ca brá lia, Ilhéus. Igual men te vi si-
ta dos por toda sor te de tu ris tas, tam bém pa de cem da
mes ma ca rên cia ro do viá ria das ci da des tu rís ti cas flu -
mi nen ses e ca pi xa bas.

O Mi nis té rio do Tu ris mo está lan çan do, jun ta-
men te com o Pla no Na ci o nal de Tu ris mo – PNT, o Pro -
gra ma Na ci o nal de Fi nan ci a men to e Pro mo ção de
Inves ti men tos no Tu ris mo, que in je ta rá no se tor R$1,8 
bi lhão nes te ano. Esse mon tan te es ta rá dis po ní vel em 
qua tro li nhas de fi nan ci a men to, que po de rão ser uti li-
za das tan to por pro pri e tá ri os de res ta u ran tes quan to
por gran des re des ho te le i ras.

O Pro gra ma Avan ça Bra sil pre ten de, ain da, in -
cre men tar a in dús tria na ci o nal do tu ris mo com a des -
ti na ção, no pla no plu ri a nu al, de R$650 mi lhões, fora
os re cur sos alo ca dos pelo Pro de tur. O Go ver no Fe -
de ral visa ele var para 57 mi lhões o nú me ro de tu ris-
tas in ter nos na que le pe río do. Isso sig ni fi ca, tam bém,
a ge ra ção de cer ca de 500 mil em pre gos. No ce ná rio
in ter na ci o nal, o Bra sil, como des ti no tu rís ti co, pu lou
do 43º lu gar, em 1994, para 29º, em 1999, no dis pu-
ta do ran king da Orga ni za ção Mun di al do Tu ris mo.
Hoje, o Pro gra ma de Mu ni ci pa li za ção do Tu ris mo, da 
Embra tur, já con tem pla 1.240 mu ni cí pi os com vo ca ção
tu rís ti ca.

Há di ver sas es tra té gi as de de sen vol vi men to tu -
rís ti co e de au men to das pro du ções agro pe cuá ria, mi -
ne ral e in dus tri al. Não há, con tu do, pre vi são de me-
lho ria do es co a men to da pro du ção e nem de trans-
por te de pas sa ge i ros no âm bi to da BR-101 que com -
pre en de o tre cho que vai do Mu ni cí pio ca ri o ca de Rio
Bo ni to a Fe i ra de San ta na, na Ba hia.

É por isso, Srªs e Srs. Se na do res, que rogo a V.
Exªs, ao Exmº Sr. Mi nis tro dos Trans por tes, Ander son
Ada u to, e ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te Lula
em pe nho na con se cu ção de uma obra que re pre sen-
ta a in te gra ção do Bra sil, do Nor des te ao Sul, pas san-
do pelo li to ral.

Peço a aten ção de S. Exªs para a ne ces si da de
de se dis po ni bi li zar me ca nis mos que con cor ram, de
fato e efi ci en te men te, para o cres ci men to so ci o e co-
nô mi co do País, por meio da cons tru ção de uma free
way, no tre cho da BR-101 que liga o Rio de Ja ne i ro a
Fe i ra de San ta na, den tro do novo mo de lo de ges tão a
ser im plan ta do, com a par ti ci pa ção do Go ver no e da
ini ci a ti va pri va da.

E que aque le lon go e pe ri go so tre cho seja o pri -
me i ro a ser cons tru í do, tor nan do-se a ex pe riên cia pi -
o ne i ra den tro do novo sis te ma, pois não po de mos es -
pe rar mais: a BR-101, hoje, se apre sen ta como uma
veia con ges ti o na da, em que a vida e a pros pe ri da de
flu em len ta men te em di re ção ao co lap so.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mar co Ma ci el pelo tem po res -
tan te da pror ro ga ção.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) –Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na-
do res, de se jo re fe rir-me a uma ques tão que tem uma
im por tân cia e sig ni fi ca ção: o Pro gra ma de Erra di ca-
ção do Tra ba lho Infan til (PETI).

Tra ta-se, em pri me i ro lu gar, de res ga te de um
tema de for te con te ú do so ci al, ob je to in clu si ve de re -
so lu ções de en ti da des in ter na ci o na is como a OIT e a
ONU.  O Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, do qual fui Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
ado tou a acer ta da e de ter mi na da de ci são de eli mi nar
o tra ba lho in fan til, mor men te o tra ba lho pe no so.  Em
1996, re a li zan do seu lan ça men to em Per nam bu co,
por su ges tão mi nha, no Enge nho Mas san ga na, em
cuja Casa Gran de Jo a quim Na bu co des per tou a vo -
ca ção para a luta pela abo li ção do tra ba lho ser vil.

Esse pro gra ma que teve a en tão Se cre tá ria Lú -
cia Vâ nia, ago ra Se na do ra da Re pú bli ca, como sua
pri me i ra exe cu ti va na con di ção de ti tu lar da Se cre ta-
ria de Ação So ci al do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  7 22521    661ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



Assis tên cia So ci al, re pre sen ta va tam bém uma con-
quis ta no sen ti do de re du zir as di fi cul da des e as se gu-
rar a ci da da nia a to dos, a par tir da cri an ça.

Re gis tro, por ou tro lado, que a ou tra ra zão pela
qual ocu po esta tri bu na é a ame a ça de sua des con ti-
nu i da de e pa ra li sia, em ra zão do sub fi nan ci a men to de 
suas ações.

Vale lem brar que o PETI foi cri a do há sete anos,
com a fi na li da de de ti rar cri an ças e ado les cen tes do
tra ba lho, so bre tu do da que las ati vi da des pe ri go sas e
in sa lu bres que a Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba-
lho de fi ne sob a ru bri ca de tra ba lho in fan til pe no so.  Aí 
se en qua dram os me ni nos e me ni nas que per dem a
sa ú de, a in fân cia e o fu tu ro, na cul tu ra da cana, nas
car vo a ri as, no be ne fi ci a men to do si sal, no cul ti vo de
cí tri cos, etc.

Para tan to, as fa mí li as ex tre ma men te po bres,
des ses me no res, com ren da in fe ri or a um sa lá rio mí -
ni mo, re ce bem be ne fí ci os men sa is no va lor de 25 re a-
is, nas áre as ru ra is, e de 40 re a is, nas ur ba nas. Isso
per mi te que seus fi lhos fre qüen tem a es co la e par ti ci-
pem de uma sé rie de ati vi da des so ci o e du ca ci o na is,
cul tu ra is e es por ti vas.

Hoje, o PETI aju da mais de 800 mil cri an ças e
jo vens que, sem esse be ne fí cio, se ri am obri ga dos a
vol tar para o tra ba lho a fim de co la bo rar no ma gro or -
ça men to de suas fa mí li as.

Por tudo isso, o PETI, en ten do, pre ci sa não ape -
nas con ti nu ar, mas ser am pli a do e con for me fun da-
men ta da so li ci ta ção fe i ta por di ver sas uni da des da
Fe de ra ção, en tre elas o meu Esta do de Per nam bu co.

No Nor des te, se gun do O GLOBO, em Per nam-
bu co são 12 mil me no res es pe ran do ma trí cu la, na Ba -
hia 35 mil e Ala go as 23 mil, so men te para men ci o nar
três Esta dos da Re gião.

Daí fa zer meu, tam bém, o ape lo das Se na do-
ras Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Ro se a na Sar ney, Lú cia
Vâ nia e do Se na dor José Jor ge, no sen ti do de que o 
Go ver no do Pre si den te Luis Iná cio Lula da Sil va,
atra vés do seu Mi nis té rio da Ação So ci al, man te nha
e con ti nue a ex pan dir o PETI, de modo a abo lir a
cha ga so ci al do tra ba lho in fan til e dar à cri an ça a
sua ple na ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os Srs.
Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Arthur Vir gí lio, Pa -
pa léo Paes, Ro me ro Jucá, Val mir Ama ral, a Srª Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa, os Srs. Se na do res Edu ar do
Aze re do, Sér gio Gu er ra, a Srª Se na do ra Fá ti ma Cle i-
de, e os Srs. Se na do res Ante ro Paes de Bar ros, Le o-
nel Pa van, Re gi nal do Du ar te e Amir Lan do 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. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pas so à le i tu ra da su ges tão da
Ban ca da de Se na do res de Ro ra i ma ao Sr. Mi nis tro
Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
para que cons te dos Ana is des ta Casa. 
....................................................................................

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

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

Su ges tão ao Se nhor Mi nis tro Che fe da Casa 
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca O as sen ti men-
to da Pas ta à trans fe rên cia de ter ras da União
para o Esta do de Ro ra i ma

Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro Che fe da Casa
Ci vil:

A Ban ca da Fe de ral do Esta do de Ro ra i ma no
Se na do Fe de ral di ri ge-se a Vos sa Exce lên cia para
ex por e re i vin di car o se guin te:

O Esta do de Ro ra i ma ain da se en con tra em pro -
ces so de con so li da ção, vis to que, des de sua cri a ção,
em 1988, ain da não fo ram trans fe ri das para seu do-
mí nio as ter ras pú bli cas fe de ra is.

O art. 14 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as es ta be le ce, em seu pa rá gra fo se-
gun do, que, na cri a ção do Esta do de Ro ra i ma, se
apli cam as mes mas nor mas e cri té ri os se gui dos na
cri a ção do Esta do de Ron dô nia, nos se guin tes ter -
mos, in ver bis:

Apli cam-se à trans for ma ção e ins ta la ção dos
Esta dos de Ro ra i ma e Ama pá as nor mas e os cri té ri-
os se gui dos na cri a ção do Esta do de Ron dô nia, res -
pe i ta do o dis pos to na Cons ti tu i ção e nes te Ato.

De duz-se, por tan to, que se apli ca, nes te caso, a 
Lei Com ple men tar nº 41, de 22 de de zem bro de 1981, 
que cri ou o Esta do de Ron dô nia, e trans fe riu a este,
na for ma es ta be le ci da no art. 15, in ci sos I e II, o do mí-
nio, a pos se e a ad mi nis tra ção dos bens mó ve is e
imó ve is, que per ten ci am ”ao Ter ri tó rio Fe de ral de
Ron dô nia” e “os efe ti va men te uti li za dos pela Admi nis-
tra ção do Ter ri tó rio”.

Ade ma is, foi pu bli ca da em 5 de no vem bro de
2001, a Lei nº 10.304, que trans fe riu para o Esta do de
Ro ra i ma as ter ras per ten cen tes à União, para se rem
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uti li za das em ati vi da des de as sen ta men tos e de co lo-
ni za ção.

Fo ram ex clu í das da trans fe rên cia, a que se re fe-
re a ci ta da Lei, as ter ras de vo lu tas in dis pen sá ve is à
de fe sa das fron te i ras, das for ti fi ca ções e cons tru ções
mi li ta res, das vias fe de ra is de co mu ni ca ção e as in-
dis pen sá ve is à pre ser va ção am bi en tal, as sim como
as ter ras in dí ge nas e ou tras áre as fe de ra is, a que se
re fe rem os in ci sos II, III, IV, VIII, IX e X, do art. 20 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

No en tan to, já de cor ri do o pra zo de 180 dias, es -
ta be le ci do no art. 4º, a Lei ain da não foi re gu la men ta-
da pelo Po der Exe cu ti vo.

A des pe i to do que de ter mi nam a Cons ti tu i ção, a
Lei Com ple men tar nº 41, de 22 de de zem bro de 1981, 
e a Lei nº 10.304, de 5 de no vem bro de 2001, a trans -
fe rên cia de ter ras pú bli cas para o Esta do de Ro ra i ma
en con tra su por te ju rí di co em ou tras Leis, com des ta-
que para a Lei nº 6.431, de 11 de ju lho de 1977, re gu-
la men ta da pelo De cre to nº 3.743, de 5 de fe ve re i ro de 
2001, que au to ri za a do a ção de por ções de ter ras de-
vo lu tas a Mu ni cí pi os in clu í dos na re gião da Ama zô nia
Le gal, e para a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998,
que dis põe so bre a re gu la ri za ção, ad mi nis tra ção, afo -
ra men to e ali e na ção de bens imó ve is de do mí nio da
União.

A trans fe rên cia de ter ras per ten cen tes à União
para o Esta do de Ro ra i ma tem, por tan to, am pa ro nas
leis vi gen tes. No en tan to, para a efe ti va ção des sa
trans fe rên cia é im pres cin dí vel o as sen ti men to do Go -
ver no Fe de ral.

Os Se na do res de Ro ra i ma su ge rem a V. Exª que 
se jam fe i tas ges tões jun to à Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, aos Mi nis té ri os e de ma is ór gãos da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral, vin cu la dos à ques tão, a fim de que
se jam trans fe ri das para o do mí nio do Esta do de Ro ra-
i ma as ter ras pú bli cas fe de ra is, in clu si ve as de vo lu tas
lo ca li za das na Fa i xa de Fron te i ra.

Entre as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a re gu-
la ri za ção fun diá ria do Esta do, me re cem des ta que as
se guin tes:

1) Edi ção de Me di da Pro vi só ria al te ran do a Lei
nº. 10.304, de 5 de no vem bro de 2001, que trans fe re
ao do mí nio do Esta do de Ro ra i ma ter ras per ten cen-
tes à União. 

A tí tu lo de su ges tão, en ca mi nha mos para exa -
me de V. Exª. in di ca ção de Me di da Pro vi só ria, de se-
jan do que esta pos sa ser uma im por tan te con tri bu i-
ção para a sua ela bo ra ção fi nal.

2) O ca put do ar ti go 3º es ta be le ce que as áre as
trans fe ri das de vem ser uti li za das em ati vi da des de
as sen ta men to de co lo ni za ção, po den do ser ado ta do

o re gi me de con ces são de uso, na for ma pre vis ta pelo 
De cre to-Lei nº 271, de 28 de fe ve re i ro de 1967.

Em que pe sem o mé ri to do dis po si ti vo e a im -
por tân cia da im plan ta ção da agri cul tu ra fa mi li ar no
Esta do de Ro ra i ma é ne ces sá rio di la tar o al can ce da
nor ma, para que seus efe i tos pos sam con tem plar os
pro je tos de re flo res ta men to, flo res ta men to, e ati vi da-
des agro in dus tri a is, que, por um lap so, não fo ram in -
clu í dos.

De fato, o Esta do de Ro ra i ma não pode fi car res -
tri to às ati vi da des tí pi cas da agri cul tu ra fa mi li ar. Só
po de rá al can çar o de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi-
co, de for ma sus ten ta da, se ti ver aces so às ter ras vo -
ca ci o na das para in ves ti men tos de mé dio e gran de
por te.

A tí tu lo de su ges tão, en ca mi nha mos para exa -
me de V. Exª, an te pro je to de Me di da Pro vi só ria, de se-
jan do que pos se se cons ti tu ir em im por tan te con tri bu-
i ção para sua ela bo ra ção fi nal.

3) As áre as de as sen ta men to pro mo vi das pelo
INCRA no Esta do de Ro ra i ma têm ge ra do con fli tos
fun diá ri os, em vis ta do in su ces so das fa mí li as que
não se adap ta ram ao sis te ma ins ti tu í do. O aban do no
das áre as de mons tra que hou ve no pas sa do al guns
equí vo cos de pla ne ja men to. Em con se qüên cia, o
INCRA vem aci o nan do ju di ci al men te os ocu pan tes de 
boa fé des sas áre as aban do na das, por en ten der que
são ile ga is, ge ran do ple na nu li da de.

Ocor re que as re in te gra ções de pos se es tão ge -
ran do in qui e ta ção ge ne ra li za da no meio ru ral. Assim,
é im por tan te que a re gu la ri za ção des sas ocu pa ções
seja re a li za das de for ma a aten der as es pe ci fi ci da des
das ter ras ama zô ni cas que, di fe ren te men te de ou tras
Uni da des da Fe de ra ção são apro pri a das para ati vi da-
des ex ten si vas.

Nes se sen ti do, os Se na do res de Ro ra i ma su ge-
re que se jam sus pen sas to das as ações pro mo vi das
pelo INCRA, com ob je ti vo de se en con trar so lu ção
equâ ni me com pa tí vel com a re a li da de re gi o nal e os
in te res ses do País, nas áre as men ci o na das:
CAUAMÉ; Ta cu tú;Ba ra u a na; Pe dro Cle men ti no; Novo 
Pa ra í so; Ca ra ca raí; Ba li za; Bran qui nho; Equa dor;
Pre ti nho; Ereu; Ama ja rí; Te pe quém; Mu ru pú; Qu i ta u-
aú; Ja u a pe rí; Co tin go; Nor man dia; Ca ra ca ra nã; Vis ta
Ale gre; Ca chim bo; Mu cu cu aú; Cam pi na; San ta Ma ria
Do Boi-Açú; BR-210 – I; BR-210 – II; BR-174.

4) Do a ção de ter ras pú bli cas fe de ra is para os
Mu ni cí pi os, para fins de re gu la ri za ção fun diá ria de
áre as ur ba nas e das áre as ru ra is que for mam o cin -
tu rão ver de, in clu si ve de dis tri tos e vi las, des ti na da
às ati vi da des hor ti fru ti gran je i ras, na for ma es ta be le-
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ci da pela Lei nº 6.431, de 11 de ju lho de 1977, re gu-
la men ta da pelo De cre to nº 3.743, de 5 de fe ve re i ro
de 2001.

Sala das ses sões em 06 de agos to de 2003. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, Se na dor Au gus to
Bo te lho, Se na dor Ro me ro Jucá

(ANEXO I)

ANTEPROJETO DE MEDIDA PROVISÓRIA
 Nº  DE  DE 2003

Alte ra a Lei nº 10.304, de 5 de no-
vem bro de 2001, que trans fe re ao do mí-
nio do Esta do de Ro ra i ma ter ras per ten-
cen tes à União, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se ao art. 2º da Lei nº 10.304,

de 5 de no vem bro de 2001, o se guin te pa rá gra fo:

“Art. 2º ..................................................
§ 1º. Pas sam para o do mí nio do Esta-

do de Ro ra i ma as ter ras ar re ca da das e re-
gis tra das em nome da União, lo ca li za das
nos li mi tes do ter ri tó rio do Esta do, iden ti fi ca-
das ofi ci al men te como sen do as se guin tes
gle bas: Ca u a mé; Ta cu tú; Ba ra u a na; Pe dro
Cle men ti no; Novo Pa ra í so; Ca ra ca raí; Ba li-
za; Bran qui nho; Equa dor; Pre ti nho; Ereu;
Ama ja rí; Te pe quém; Mu ru pú; Qu i ta u aú; Ja u-
a pe rí; Co tin go; Nor man dia; Ca ra ca ra nã; Vis -
ta Ale gre; Ca chim bo; Mu cu cu aú; Cam pi na;
San ta Ma ria Do Boi-Açú; BR-210 – I;
BR-210 – II; BR-174.

§ 2º Exce tu am-se das áre as re fe ri das
no § 1º, des ta me di da pro vi só ria, as áre as
dos pro je tos de as sen ta men to im plan ta dos
pelo Go ver no Fe de ral.

§ 3º De ve rá o INCRA eman ci par os
pro je tos de as sen ta men to, cu jos pra zos es -
te jam cum pri dos.

§ 4º De ve rá o INCRA le gi ti mar e re gu-
la ri zar as pos ses e ocu pa ções, re fe ri das no
§ 2º, des ta me di da pro vi só ria, no pra zo de
180 (cen to e oi ten ta dias, nos li mi tes es ta-
be le ci dos no § 1º do ar ti go 188 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral).

§ 5º De ve rá o INCRA sus pen der to das
as ações ju di ci a is in ci den tes nas áre as re fe-
ri das pelo § 4º, des ta me di da pro vi só ria,
pelo pra zo que du rar o pro ces so de re gu la ri-
za ção das ter ras.

§ 6º O Con se lho de De fe sa Na ci o nal
de ve rá ma ni fes tar-se so bre a trans fe rên cia
das gle bas a que se re fe re o § 1º, no pra zo
de 90 (no ven ta dias) a con tar da pu bli ca ção
des ta me di da pro vi só ria, nos ter mos do in ci-
so III, do § 1º, do ar ti go 91, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, fin do os qua is o Esta do de Ro ra i ma
trans fe ri rá para seu nome, os re gis tros das
re fe ri das áre as nos Car tó ri os com pe ten tes.

Art. 2º Acres cen te-se ao art. 3º da Lei nº
10.304, de 5 de no vem bro de 2001, o se guin te § 3 º:

“Art. 3º ..................................................
§ 3º. As gle bas re la ci o na das no § 1º

do ar ti go 2º da Lei nº 10.304, de 5 de no-
vem bro de 2001, al te ra do por esta me di da
pro vi só ria, des ti nam-se ao fo men to agrí co la,
para o de sen vol vi men to de pro je tos agro-flo -
res ta is, agro-pe cuá ri os, agro-in dus tri a is e a
pro je tos de as sen ta men to para o de sen vol-
vi men to da agri cul tu ra fa mi li ar.

Art. 3º Re vo ga-se o ar ti go 4º, da lei nº 10.304,
de 5 de no vem bro de 2001.

Art. 4º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia,  de    de 2003, 182º da Inde pen dên cia e
115º da Re pú bli ca.

LENÇÓIS COM BORDADO INGLÊS PARA
RENOVAR O ENXOVAL DO ALVORADA

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, o mes mo go ver no pe tis ta, que
“li be ra ge ral” para os al tos sa lá ri os, taxa ina ti vos e
re duz pen sões de vi ú vas, a pre tex to de equi li brar
as con tas pú bli cas, pa re ce não dis pen sar a mes ma
con ten ção na pró pria casa. É o que se de duz de
edi tal de li ci ta ção para que o Go ver no do Pre si den-
te Lula com pre len çóis com bor da do in glês, to a-
lhas de cam bra ia de li nho e ta ças de cris tal para
cham pa nhe.

A in for ma ção está sen do di vul ga da hoje pelo
jor nal O Esta do de S.Pa u lo, dan do con ta de no vos
gas tos da fa mí lia pre si den ci al e, de que bra, para o
Pa lá cio do Ja bu ru. Vai ser ad qui ri do um novo e com -
ple to en xo val para o Alvo ra da, para a Gran ja do Torto
e para o Pa lá cio do Ja bu ru, este úl ti mo re si dên cia ofi -
ci al do Vice-Pre si den te José Alen car.

A li ci ta ção não dis pen sa nem mes mo rou pas de
uso pes so al, como 15 rou pões nos ta ma nhos ex tra gi-
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gan te, gi gan te e mé dio, além de 300 col chas de pi quê
de sol te i ro, 120 col chões, 20 to a lhas de pis ci na e 66
co ber to res, sen do 6 de ca sal e 609 de sol te i ro, nas
co res sal mão, cre me ou ama re lo.

Diz o jor nal que o edi tal não in di ca os va lo res,
exi gin do ape nas que as em pre sas apre sen tem o me -
nor pre ço para cada item.

A com pra, que mais pa re ce ser para um ho tel,
in clui tam bém, em ou tro edi tal de li ci ta ção, com pra
de 139 itens de gê ne ros ali men tí ci os, que vão de
es pe ci a ri as como oré ga no a bom bons So nho de
Val sa.

Para que se ava lie me lhor o ver da de i ro fes ti val
de es ban ja men to pa tro ci na do pelo go ver no pe tis ta,
leio a se guir a no tí cia de O Esta do de S.Pa u lo, sob
o tí tu lo “Alvo ra da vai às com pras para re no var en xo-
val”, para que pas se a cons tar dos Ana is do Se na do
Fe de ral.

É a se guin te a ma té ria a que me re fi ro:

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

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

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

ALVO RA DA VAI ÀS COM PRAS PARA
RENOVAR EN XO VAL

Go ver no abre li ci ta ção para ad qui rir
de ta ças de cham pa nhe a rou pões ex tra-
gi gan te.

Tâ nia Mon te i ro

Bra sí lia – Go ver no novo, casa nova, en xo val
novo. Os Pa lá ci os da Alvo ra da e do Ja bu ru, re si dên-
ci as ofi ci a is do pre si den te e do vice-pre si den te da
Re pú bli ca, além da Gran ja do Tor to, re ce be rão em
pou cos me ses, um novo e com ple to en xo val. A Pre -
si dên cia da Re pú bli ca abriu li ci ta ção para a com pra
de 39 itens que vão des de ta ças de cris tal para
cham pa nhe, vi nhos bran co e tin to e água (600, no to -
tal), até 15 rou pões nos ta ma nhos ex tra gi gan te, gi -
gan te e mé dio, 300 col chas de pi quê de sol te i ro, 120
col chões, 20 to a lhas de pis ci na e 66 co ber to res,
sen do 6 de ca sal e 60 de sol te i ro nas co res sal mão,
cre me ou ama re lo.

O va lor que se es pe ra gas tar na com pra não
cons ta do edi tal, que exi ge que as em pre sas apre sen-
tem nas pro pos tas o me nor pre ço para cada um dos
itens.

Ou tra li ci ta ção em cur so é para a com pra de 139 
itens de gê ne ros ali men tí ci os, em que po de rão ser
gas tos R$ 145 mil. Nes te caso, a lis ta do go ver no in -
clui es pe ci a ri as como aça frão, pi men ta do re i no e oré -
ga no, bom bons So nho de Val sa, di ver sos ti pos de chá 
(erva-doce, jas mim etc), al ca par ra, atum, ado çan tes
acho co la ta dos e sete mil qui los de açú car. Na co mi da
dos ha bi tan tes dos pa lá ci os uti li za-se óleo de me nos
co les te rol, o óleo de ca no la.

Entre as lou ças, pre ten de-se com prar 200 pra -
tos de mesa de co ra dos com co lu nas do Alvo ra da em
por ce la na bran ca com 26 cm de diâ me tro e fri so dou -
ra do nas bor das. Tam bém se rão ad qui ri das cem xí ca-
ras para café com pi res em por ce la na bran ca, com
bra são (co lo ri do) com as ar mas na ci o na is.

Os 600 co pos de cris tal a se rem ad qui ri dos de -
vem ter pé la pi da do à mão, com selo ouro de pri me i ra
qua li da de. São 150 ta ças para água, 150 para vi nho
bran co, 150 para vi nho tin to e 150 para cham pa nhe.

No edi tal para a re no va ção das lou ças, ta lhe res
e ob je tos de cama, mesa e ba nho dos pa lá ci os que
são ocu pa dos pelo pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va e pelo vice, José Alen car, cons tam o pe di do para
aqui si ção de 15 rou pões de ba nho – to dos bran cos,
fel pu dos e 100% em al go dão egíp cio – sen do cin co
do ta ma nho ex tra gi gan te, cin co gi gan te e cin co de ta -
ma nho mé dio. Assim, qual quer que seja o ma ne quim,
o vi si tan te po de rá usá-lo. Tam bém está pre vis ta a
com pra de con jun tos de len çol, vi rol e fro nha de ca sal
bran cos, 100% em al go dão, com aca ba men to em
bor da do in glês. Na lis ta das rou pas de cama cons tam
ain da 300 len çóis de sol te i ro e 300 fro nhas. Se rão
com pra das tam bém 64 to a lhas de mesa re don das e
re tan gu la res, to das em cam bra ia de li nho e bor da das
à mão.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, dei en tra da nes ta Casa de Pro je to de Lei
des ti na do a nor ma ti zar a pro mo ção e pu bli ci da de de
me di ca men tos em nos so País. Mi nha pro po si ção
deve-se à pre o cu pa ção com a atu al si tu a ção da pu bli-
ci da de de me di ca men tos ve i cu la da nos di ver sos me i-
os de co mu ni ca ção, como se es ses fos sem mer ca do-
ri as de li vre cir cu la ção no mer ca do.
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A sa ú de e a in te gri da de hu ma na cons ti tui bem
pri mor di al, por con se guin te de alta re le vân cia em to -
dos os sen ti dos, sen do as sim faz-se ne ces sá rio
acom pa nhar a pro mo ção mer ca do ló gi ca que in cen ti-
va a au to me di ca ção, que é sem dú vi da al gu ma a ca u-
sa do gran de nú me ro de in to xi ca ções me di ca men to-
sas no Bra sil.

Ou tra ques tão re le van te re fe re-se à dis tri bu i ção
de amos tras-grá tis pe los la bo ra tó ri os pro du to res aos
pro fis si o na is de sa ú de, sem que ne nhum con tro le
seja exer ci do so bre essa ati vi da de, en se jan do o co-
mér cio des sas amos tras.

A dis tri bu i ção de brin des aos pro fis si o na is de
sa ú de e a pro mo ção de even tos por par te das em pre-
sas pro du to ras, dis tri bu i do ras e co mer ci a li za do ras de
me di ca men tos tam bém foi alvo de nos sa aten ção, de
modo a co i bir a con ti nu i da de da atu al si tu a ção pro-
mís cua que se es ta be le ceu en tre a co mu ni da de de
pro fis si o na is de sa ú de e os la bo ra tó ri os far ma cêu ti-
cos, dan do azo a si tu a ções em que, ao lado da má
con du ta éti ca, o ônus ma i or re cai, ine xo ra vel men te,
so bre o pa ci en te.

Sen do as sim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, es pe ro que, com o nos so Pro je to de Lei, o Bra -
sil pas se a fi gu rar no rol dos Pa í ses que im ple men ta-
ram me di das de se gu ran ça na pu bli ci da de dos me di-
ca men tos, na ga ran tia da sal va guar das ao po ten ci al
cli en te-con su mi dor dos pro du tos dis po ní ve is no mer -
ca do.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, cre io que, nes ses nos sos dias de gran-
des trans for ma ções, já não mais res tam dú vi das
quan to ao fato de que não há es pe ran ças para nos so
povo sem que haja aces so uni ver sal a to dos os ní ve is
de en si no. De um en si no de qua li da de, que se cum pra
des de a pré-es co la até as uni ver si da des.

De acor do com as ap ti dões de cada bra si le i ro
ou bra si le i ra, ele ou ela cur sa rá o pri me i ro e o se -
gun do ci clos ape nas, ou irá até o ter ce i ro. Mas é
pre ci so que, ter mi na dos os ci clos fun da men tal e o
mé dio, nos sos con ci da dãos es te jam ha bi li ta dos
para a vida so ci al e pro fis si o nal em con di ções de
as se gu rar uma vida dig na para si e para os que de -
les de pen dem.

Hoje dis cu tem-se as pre mis sas do que deva ser
uma re mu ne ra ção ade qua da para ati vos e ina ti vos na 
nos sa eco no mia. Esque ce mos que ain da mal-e-mal
con se gui mos as se gu rar a to dos os bra si le i ros os me i-

os de al me ja rem a uma re mu ne ra ção se quer. Mu i tos
e de ma si a dos vi vem da ca ri da de alhe ia e à mar gem
de qual quer pos si bi li da de de re den ção so ci al. Isso é a 
per pe tu a ção da in jus ti ça e da ex clu são so ci al. E isso
é uma res pon sa bi li da de de to dos os que hoje são ca -
pa zes de de ci dir so bre po lí ti cas pú bli cas e ações de
so li da ri e da de e in clu são so ci al.E mais, não nos cabe
de ci dir pelo ni ve la men to por ba i xo, re ti ran do dos que
algo já con se gui ram con quis tar, mas, sim, for jar con -
di ções para que to dos os que ain da es tão nas ca ma-
das in fe ri o res gal guem no vas po si ções na es ca la de
bem-es tar so ci al.

Por tan to, Sr. Pre si den te, to das as ações que vi -
sem a pro por ci o nar edu ca ção para nos sas cri an ças e
jo vens, prin ci pal men te os mais ca ren tes eco no mi ca-
men te, de vem ser sa u da das e lou va das. Esse é o ca -
mi nho da cons tru ção da jus ti ça e do pro gres so so ci al.
Esse é o caso da or ga ni za ção não-go ver na men tal
MISSÃO CRIANÇA, fun da da há qua tro anos pelo
Pro fes sor Cris to vam Bu ar que, atu al Mi nis tro da Edu -
ca ção.

Ado tan do o prin cí pio de que os gru pos so ci a is
de vem bus car seus ca mi nhos de pro gres so so ci al
para além das de man das a car go do Esta do, a Mis-
são Cri an ça vem dan do con ti nu i da de à idéia de le var
o má xi mo de cri an ças para a es co la, por meio do pro -
gra ma Bol sa-Esco la Ci da dã. É o pros se gui men to do
pro gra ma pi o ne i ro lan ça do pelo go ver no do Dis tri to
Fe de ral, ao tem po do Mi nis tro Cris to vam Bu ar que.
São be ne fi ci a das, hoje, 1.003 fa mí li as e 2.386 cri an-
ças, de 6 a 16 anos, em 18 Mu ni cí pi os bra si le i ros. E
os re cur sos são in te i ra men te ad vin dos de do a ções,
pres cin din do, pois, de ver bas es ta ta is.

E mais, Sr. Pre si den te, a ação do Pro gra ma
Bol sa-Esco la está sen do le va da pela Mis são Cri an-
ça à Tan zâ nia, El Sal va dor, Gu a te ma la e Bo lí via. E
isso, des de o ano pas sa do. Além des ses, São Tomé
e Prín ci pe e Mo çam bi que já vêm, des de 2001, im -
plan tan do ou es tru tu ran do um pro gra ma se me lhan-
te. É o Bra sil ex por tan do tec no lo gia para o mun do,
numa de mons tra ção in con tes tá vel de que, quan do
que re mos, sa be mos fa zer tão bem como, ou me lhor
do que os ou tros. O exem plo do pro gra ma bra si le i ro
an ti a ids e da pro du ção e dis tri bu i ção de me di ca-
men tos ge né ri cos são de fi ni ti vos para de mons trar
nos sa ca pa ci da de de cri ar e vi a bi li zar so lu ções efi -
ca zes e bem adap ta das às ne ces si da des de nos so
povo.

22526 Quinta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL666     



Mas a Mis são Cri an ça não pre ten de es ta ci o nar
ape nas nes te pro gra ma. Tem de sen vol vi do ou tras for -
mas de agir e pro pos to no vas in te ra ções que per mi-
tam am pli fi car o po der de mo di fi ca ção so ci al de suas
ações.

Den tre elas des ta ca mos:

– o Fun do Edu ca ção, es pé cie de pou pan ça vin -
cu la da para o es tu dan te que, ten do lo gra do a con clu-
são do seu ci clo de es tu dos, pode res ga tá-la ao seu
fi nal;

– o Pro gra ma Esco la em Casa, que per mi te me -
lhor in ser ção das cri an ças po bres na es co la;

– o Pro gra ma Bol sa Alfa, que pre ten de au xi li ar
as fa mí li as be ne fi ci a das pelo Bol sa-Esco la a te rem
seus mem bros adul tos e jo vens al fa be ti za dos, mes-
mo que não o te nham sido na ida de apro pri a da;

– o Pro gra ma Mala do Li vro, que pre ten de ver
im plan ta das mi ni bi bli o te cas nas re si dên ci as e es pa-
ços co mu ni tá ri os, ge ri das por agen tes co mu ni tá ri os
for ma dos para di fun dir o há bi to da le i tu ra; e

– o Cen tro Co mu ni tá rio de Inclu são Di gi tal, de -
mo cra ti zan do o aces so ao mun do di gi tal e à in for-
ma ção.

E a Mis são Cri an ça não está so zi nha nes sa
em pre i ta da. Tem fe i to par ce ri as de peso para a vi a bi-
li za ção de seus pro je tos. O pro je to do Fun do de Edu -
ca ção con ta como par ce i ros a Fun da ção Bank Bos-
ton, a Unes co, o Uni cef e o Bank Bos ton. Esse pro-
gra ma já irá be ne fi ci ar 300 cri an ças e jo vens de Go -
iâ nia, Val pa ra í zo e Ci da de Oci den tal, no Esta do de
Go iás.

O pro gra ma de in clu são di gi tal é hoje uma ne -
ces si da de, se qui ser mos que nos sa mão-de-obra
se qua li fi que para com pe tir num mer ca do cada vez
mais do mi na do pelo ci clo da in for ma ção via Inter -
net. Esse pro gra ma visa a ca pa ci tar os me nos fa vo-
re ci dos, que não po dem ter seu pró prio com pu ta-
dor, va len do-se, no es pa ço de apren di za do, do uso
co le ti vo de má qui nas e do ma nu se io ra ci o nal do sis -
te ma mun di al de in for ma ção. E sua im por tân cia
pode ser men su ra da pelo fato de que os par ce i ros
cap ta dos pela Mis são Cri an ça fo ram o go ver no ja -
po nês, a UNESCO, a Bra sil Te le com e o
POMMAR/USAID.

A idéia, hoje qua se tri vi al no Bra sil, de que se
pode com bi nar edu ca ção com er ra di ca ção do tra-
ba lho in fan til e su pe ra ção das ini qüi da des tem sido
di fun di da com su ces so pela or ga ni za ção Mis são

Cri an ça por di ver sos pa í ses da Amé ri ca La ti na, cri -
an do um ci clo vir tu o so de res ga te de nos sa po pu la-
ção jo vem para um fu tu ro de me lho res pers pec ti vas
de vida.

Sr. Pre si den te, o re la tó rio de ati vi da des de 2002
da Mis são Cri an ça é a pro va ca bal de que boas idéi -
as, cal ca das em um ide al de va lori za ção da pes soa
hu ma na e da ci da da nia, po dem ala van car pro je tos de
gran de im pac to so ci al. Hoje não se dis cu te mais de
que cor ren te po lí ti ca saiu a idéia da bol sa-es co la. Dis -
cu te-se quem está apli can do de modo mais uni ver sal o 
con ce i to e ob ten do os me lho res re sul ta dos. Espe ro
que essa sa u da bi lís si ma com pe ti ção se es ten da a to -
das as áre as de pro mo ção so ci al, de sor te que os des -
ti na tá ri os pri me i ros dos pro gra mas, nos sas cri an ças e
jo vens, se jam sem pre e efi caz men te be ne fi ci a dos.

Srªs e Srs. Se na do res, as sim como a or ga ni za-
ção Mis são Cri an ça veio a pú bli co mos trar que se
pode mu dar a face des te País por uma ação con ti nu a-
da e ide a lis ta, de se jo ar den te men te que ex pe riên ci as
como essa se mul ti pli quem e fru ti fi quem por todo o
Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.

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

O SR. VALMIR AMARAL  (PMDB – DF. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, te mos em nos so país 11 mi lhões
de bra si le i ros sem aces so à ener gia elé tri ca! É uma
es ta tís ti ca es pan to sa! Sig ni fi ca que 11 mi lhões de
bra si le i ros ain da não in gres sa ram não só no sé cu lo
XXI, como se quer no sé cu lo XX, não dis põem, nem
em es ca la mo des ta, des sa uti li da de es sen ci al. Em
mu i tos sen ti dos, não es tão in se ri dos na so ci e da de
bra si le i ra.

O jor nal O Glo bo pu bli cou, em 16 de ju nho pró -
xi mo pas sa do, mu i to opor tu na men te, ma té ria so bre
essa ques tão, so bre essa man cha tris te em nos sa pa -
i sa gem so ci al. Se gun do a ma té ria do jor nal, dos
5.507 Mu ni cí pi os bra si le i ros, ape nas em 214 a to ta li-
da de dos do mi cí li os, ru ra is ou ur ba nos, têm aces so a
ener gia elé tri ca.

Na ci da de do Rio de Ja ne i ro, com 1,8 mi lhão de
do mi cí li os, há mil en de re ços sem aces so ele tri ci da de.
Em Per nam bu co, ape nas 2 Mu ni cí pi os pre en chem a
meta que de ve ria ser de to dos: a de le var ener gia elé -
tri ca a 100% de seus ha bi tan tes.

A re por ta gem de O Glo bo lo ca li zou, a 90 qui lô-
me tros de Re ci fe, um pe que no agri cul tor que re pre-

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  7 22527    667ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



sen ta bem esse uni ver so hu ma no sem aces so ao que 
é o mais bá si co ser vi ço pú bli co, ca paz de pro mo ver a
in te gra ção so ci al das fa mí li as. O en tre vis ta do pela re -
por ta gem, de 73 anos, nun ca mo rou numa casa com
ele tri ci da de. E sua fa mí lia, de 4 pes so as, aca ba gas -
tan do mais com que ro se ne para os can de e i ros do
que gas ta ria com a con ta de luz. São 17 re a is por mês 
para os can de e i ros. Em fe i jão a fa mí lia gas ta me nos:
cer ca de 11 re a is, para 4 qui los de fe i jão. Se ti ves sem
como co nec tar-se à rede elé tri ca e se se li mi tas sem
ao mo des tís si mo con su mo de 30 qui lo watts-hora, fi -
ca ri am en qua dra dos na ta ri fa so ci al mí ni ma da dis tri-
bu i do ra es ta du al e pa ga ri am ape nas 2 re a is de con ta
de luz. 

Mo des to con su mi dor que esse bra si le i ro con se-
guis se ser, dis pon do ape nas de um pon to de luz para
uma lâm pa da e de ou tro para um rá dio ou uma te le vi-
são, já te ria dado um pas so im por tan te para de i xar de 
ser um ex clu í do. Pois onde não há ele tri ci da de fal tam
ren da, edu ca ção, sa ú de e so bram po bre za e atra so.
Ter ener gia elé tri ca em casa é o re qui si to mí ni mo para 
jun tar-se à gran de cor ren te da so ci e da de, para par ti-
ci par, para pro gre dir. Essa con di ção só será atin gi da
por to dos os bra si le i ros, quan do con se guir mos fa zer
che gar a to dos os rin cões do Bra sil as re des dis tri bu i-
do ras de ener gia elé tri ca.

A uni ver sa li za ção da ele tri ci da de é fun da men tal
para a in clu são so ci al da to ta li da de das po pu la ções
ru ra is. E seu efe i to eco nô mi co é al ta men te sig ni fi ca ti-
vo. Há es tu dos in di can do que o in ves ti men to em pro -
gra mas de ele tri fi ca ção ru ral re per cu te na sa ú de da
eco no mia como um todo, na ra zão de 1 para 3, num
no tá vel efe i to mul ti pli ca dor. Com a ele tri fi ca ção ru ral,
au men tam a pro du ção e a pro du ti vi da de agrí co la.
Essa di na mi za ção es pra ia-se pela eco no mia, há um
es tí mu lo para no vos in ves ti men tos, au men ta o co-
mér cio, in ten si fi ca-se a pres ta ção de ser vi ços.
Gera-se ren da, cri am-se em pre gos. O Po der Pú bli co
pas sa a ar re ca dar mais, po den do in ves tir em pro gra-
mas úte is e ne ces sá ri os.

A ele tri ci da de aca ba tra zen do equi pa men tos
agrí co las, me ca ni za ção. Ela abre es pa ço para téc ni-
cas de ir ri ga ção. Foi esse o ca mi nho tri lha do pela mo -
der ni za ção da agri cul tu ra bra si le i ra nas úl ti mas dé ca-
das. O mes mo ca mi nho deve ser pos to à dis po si ção
das co mu ni da des ru ra is mais ca ren tes.

O efe i to ge ra dor de em pre gos do se tor agro pe-
cuá rio é mu i to in ten so: para cada mi lhão de re a is in-
ves ti dos, cri am-se qua se 200 no vos pos tos de tra ba-

lho. Ora, a re per cus são so ci al dis so é enor me: bas ta
ver o que pode sig ni fi car em ter mos de con ten ção de
êxo do ru ral. Evi tar o in cha ço da mi sé ria ur ba na, por
via do in ves ti men to em ele tri fi ca ção ru ral, aca ba se
re ve lan do van ta jo so tam bém para os or ça men tos pú -
bli cos, pois a po bre za ur ba na de les dre na re cur sos
imen sos.

Ao lon go dos anos, o Bra sil re gis trou vá ri as ini ci-
a ti vas no cam po dos pro gra mas de ele tri fi ca ção ru ral.
Mu i tos Esta dos, ge ral men te em co or de na ção com a
Ele tro brás, tra ça ram e exe cu ta ram am plos pro je tos.
Os re cur sos eram, via de re gra, ori un dos de ban cos
de fo men to in ter na ci o na is, tais como o Ban co Mun di-
al, bem como de fun dos da Ele tro brás for ma dos por
ta xas es pe cí fi cas in clu í das nas con tas de luz de to-
dos os con su mi do res do País.

Além dis so, a Ane el in clui, nos con tra tos de con -
ces são com as dis tri bu i do ras, cláu su las so ci a is que
pre vê em, en tre ou tros que si tos, a gra du al am pli a ção
das re des elé tri cas ru ra is.

Ora, Sr. Pre si den te, em vis ta da im por tân cia de
le var luz e ener gia a to dos, é pre ci so que o novo Go -
ver no re no ve e au men te es ses es for ços. Fe liz men te,
há si na is dis so. Tan to a Ane el como a Ele tro brás de -
mons tram es tar se ar ti cu lan do para ace le rar a ex pan-
são das re des, de modo a aten der aos mais ca ren tes
das áre as ru ra is.

A Ele tro brás pro me te até fa zer co in ci dir es ses
es for ços com o Pro gra ma Fome Zero. Assim, os Mu -
ni cí pi os pri o ri tá ri os da ele tri fi ca ção ru ral se ri am os
mes mos se le ci o na dos pelo Fome Zero.

A Mi nis tra de Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous seff,
de cla rou que pre ten de usar re cur sos do se tor elé tri co
para a uni ver sa li za ção do ser vi ço de ener gia elé tri ca,
de modo a an te ci par para o ano de 2006 o cum pri-
men to de me tas que nor mal men te só se ri am al can ça-
das no fi nal da pre sen te dé ca da.

Sr. Pre si den te, te nho cer te za de que o Mi nis té-
rio de Mi nas e Ener gia, a Ele tro brás, a Ane el e as con -
ces si o ná ri as dis tri bu i do ras irão in ten si fi car seus es-
for ços de modo que a ener gia elé tri ca pos sa, re al-
men te, che gar a to dos os re can tos do Bra sil. É uma
for ma de di mi nu ir a ter rí vel ex clu são so ci al de par ce la
da nos sa po pu la ção.

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

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de fa zer um bre ve re -
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gis tro em de sa gra vo ao jor na lis ta pa ra en se Lú cio Flá -
vio Pin to, em ra zão do cons tran gi men to que lhe foi im -
pos to pelo site OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA,
que che gou a atri bu ir ao jor na lis ta a au to ria de uma
ma té ria que foi cri mi no sa men te en vi a da à pu bli ca ção
em seu nome, mes mo após este ter en fa ti ca men te
co mu ni ca do ao site que não era o au tor do es cri to,
ten do na ver da de, sido ví ti ma de uma fal si fi ca ção de
seu e-mail.

O jor na lis ta Lú cio Flá vio Pin to é um dos mais
pro e mi nen tes pro fis si o na is da im pren sa bra si le i ra,
em par ti cu lar da Ama zô nia. Edi tor de uma ex pe riên-
cia sin gu lar no jor na lis mo lo cal, quin ze nal men te à de -
zes se is anos pu bli ca o Jor nal Pes so al, es pa ço de
de ba te e in for ma ção so bre te mas can den tes que sur -
gem na ma i or re gião do Bra sil, ten do sido já por di ver-
sas ve zes pre mi a do, in clu si ve in ter na ci o nal men te.

No iní cio de ju lho de 2003, o Obser va tó rio da
Impren sa re ce beu um e-mail em nome do jor na lis ta,
no qual o re me ten te pro me tia fa zer de nún ci as so bre a 
con du ta de jor na lis tas atu an tes na gran de im pren sa
na ci o nal, os qua is su pos ta men te agi ri am como o mal -
fa da do re pór ter do The New York Ti mes, Jay son Bla -
ir, re cen te men te des mas ca ra do por fra u dar o con te ú-
do de di ver sas ma té ri as.

Ao to mar co nhe ci men to do fato, o jor na lis ta Lú -
cio Flá vio Pin to ime di a ta men te co mu ni cou a fra u de
ao edi tor de plan tão do Obser va tó rio da Impren sa,
de cla ran do pe remp to ri a men te não ser o au tor da re -
por ta gem. Para sua sur pre sa, re ce beu a se guin te res -
pos ta do edi tor-as sis ten te Luiz Antô nio Ma ga lhães, a
qual re pro du zo sua par te prin ci pal :

“O caso do ar ti go en vi a do na se ma na
pas sa da será tema de de ba te na pró xi ma
edi ção do Obser va tó rio. Nos in ves ti ga mos o
caso – in clu si ve ras tre an do o e-mail do Ya-
hoo que foi usa do para pas sar a ma té ria – e 
te mos evi dên ci as su fi ci en te para con clu ir
que o tex to é re al men te de sua au to ria. O
Kles ter e o Cláu dio Ânge lo de ve rão es cre ver
a res pe i to, o Di nes co men ta rá o epi só dio e
Ma ri nil da e eu es cre ve re mos um tex to con-
tan do a his tó ria da in ves ti ga ção pos te ri or.
Pre ten de mos dar co nhe ci men to a você do
ma te ri al pro du zi do por nós e abrir es pa ço
para sua de fe sa.”

Pode-se ima gi nar a si tu a ção kaf ki a na e iné di ta
na qual se en con trou o jor na lis ta, acu sa do de pro du-
zir uma ma té ria na qual, por sua vez, se ri am acu sa-

dos di ver sos pro fis si o na is da im pren sa de fra u da rem
suas re por ta gens e, mes mo di an te de sua ve e men te
ne ga ti va, aler tan do in clu si ve que o e-mail en vi a do ao
Obser va tó rio não era o que usu al men te uti li za va, mas 
sim um cri a do no site  Ya hoo, via-se di an te da pos si-
bi li da de da mal fa da fal si fi ca ção ser pu bli ca da com
sua as si na tu ra.

Fe liz men te, a ma té ria não foi ao ar ten do sido
des co ber to a tem po que o e-mail de onde pro vi ra fora 
cri a do em São Pa u lo, con fi gu ran do cla ra men te a fra u-
de per pe tra da con tra o jor na lis ta Lú cio Flá vio Pin to.

Ape sar dis so, não é ad mis sí vel a pos tu ra ini ci al
do Obser va tó rio da Impren sa, ad mi tin do como ve rí di-
ca uma re por ta gem, mes mo di an te da ne ga ti va ve e-
men te de seu su pos to au tor, e ame a çan do ve i cu lá-la
con tra a von ta de des te.

Há sem pre de se lem brar, es pe ci al men te em um 
mo men to como o atu al, que têm sur gi do no Bra sil e
no mun do evi den tes si na is de in ti mi da ção à li ber da de
de im pren sa e que um dos prin ci pa is es te i os des ta
ga ran tia cons ti tu ci o nal é a cre di bi li da de e a res pon sa-
bi li da de dos me i os de co mu ni ca ção em pra ti car um
jor na lis mo plu ral e sus ten ta do em fa tos e da dos só li-
dos, evi tan do a todo cus to o sen sa ci o na lis mo fá cil.

Era o que ti nha a di zer.

GUERRA NO CAMPO

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs.Se na do res, ve nho a esta tri bu na, na tar de
de hoje, para co men tar as ma té ri as in ti tu la das “Tapa
em to das as di re ções”, pu bli ca da no jor nal Cor re io
Bra zi li en se , e “MST diz que fará re for ma agrá ria ‘no
ta pa’”, pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, am bas
em edi ções do dia 06 de agos to do cor ren te ano. 

As ma té ri as são de ex tre ma atu a li da de pelo que 
en ten do que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor -
tu na e ser vem para aler tar o Go ver no Lula so bre as
ame a ças à or dem ju rí di ca e à paz no cam po, caso
não se to mem as me di das ne ces sá ri as para a so lu-
ção dos con fli tos agrá ri os.

Os tex tos, que pas so a ler, para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

....................................................................................
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Vi o lên cia no Rio

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na nes te mo men to para
co men tar ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa -
u lo, edi ção de 06 de agos to do cor ren te, que tra ta,
mais uma vez, da ques tão da vi o lên cia no Rio de Ja -
ne i ro.

A ma té ria in ti tu la da “Di re tor do pre sí dio Ban gu 3 
é mor to no Rio”, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, tra ta do as sas si na to do Di re tor do pre sí-
dio Ban gu 3. O cri me ocor reu nove dias de po is de o
tra fi can te Már cio Ama ro de Oli ve i ra, o Mar ci nho VP
do mor ro Dona Mar ta (zona sul do Rio de Ja ne i ro) ter
sido en con tra do mor to den tro de Ban gu 3 e me nos de 
duas se ma nas após o as sas si na to do co or de na dor
de se gu ran ça do com ple xo pe ni ten ciá rio de Ban gu,
Pa u lo Ro ber to Ro cha.

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, co men tar ar ti go
pu bli ca do no jor nal Va lor Eco nô mi co de 04 de agos -
to do cor ren te, in ti tu la do “Co or de na ção é o nome do

pro ble ma”, de au to ria do ci en tis ta po lí ti co e pro fes sor
da PUC–SP, Fer nan do Luiz Abru cio.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de pelo que, se -
gun do en ten do, sua in ser ção nos Ana is do Se na do é
opor tu na e ser ve, in clu si ve, para evi den ci ar a fal ta de
uma co or de na ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va no go ver no,
pro mo ven do uma len ti dão e am bi güi da de em sua es -
tru tu ra. Além do mais, fa zen do mi nhas as pa la vras do
ilus tre ci en tis ta, “O go ver no Lula pre ci sa fa lar uma
mes ma lin gua gem” a fim de ma te ri a li zar for mas de
co or de na ção ad mi nis tra ti va que ori en tem o Po der
Exe cu ti vo.

São os se guin tes os tex tos que pas so a ler para
que fi quem in te gran do este pro nun ci a men to:
....................................................................................

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

....................................................................................
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A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a Re vo lu ção Acre a na re pre sen ta um
dos epi só di os mais im por tan tes da His tó ria do Bra sil.
Tra ta-se de um mo vi men to li ber tá rio co pi o sa men te
do cu men ta do em elu ci da ti vos tra ba lhos, não obs tan-
te as di fi cul da des en fren ta das por pes qui sa do res que 
se de di ca ram a esta em pre i ta da, de vi do à de sor ga ni-
za ção dos ar qui vos ou às con di ções pre cá ri as de do -
cu men tos.

Os pri mór di os do mo vi men to nos re me tem à ci da-
de de Be lém, no dia 3 de ju nho de 1899, quan do o jor -
na lis ta Luiz Gal vez pu bli cou ma té ria di vul ga da em di-
ver sos jor na is pa ra en ses em que de nun ci a va a exis tên-
cia de um acor do es cu so es ta be le ci do pre li mi nar men te
en tre di plo ma tas da Bo lí via e dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca. O acor do pre via uma ali an ça em caso de guer -
ra en tre o Bra sil e a Bo lí via pelo do mí nio do Acre. As re -
ve la ções de Gal vez pro vo ca ram in ten sa re per cus são,
em bo ra as au to ri da des ame ri ca nas e bo li vi a nas te-
nham re cha ça do ofi ci al men te as no tí ci as.

Gal vez lan çou-se à ca u sa re vo lu ci o ná ria. De po-
is de su ces si vas ne go ci a ções re a li za das em Ma na us,
par tiu rumo ao Acre le van do con si go a de ter mi na ção
de ide a lis ta e o apo io os ten si vo do Go ver no do Ama -
zo nas, que fo men ta va in te res ses em ane xar a re gião
con fla gra da. Já no Acre, uniu-se aos se rin ga lis tas da
Jun ta Re vo lu ci o ná ria com o ob je ti vo de fun dar um es -
ta do in de pen den te, ten do em vis ta a po si ção inar re-
dá vel do go ver no bra si le i ro em re co nhe cer os di re i tos
bo li vi a nos.

A pre mên cia dos fa tos ace le rou o pro ces so, ro -
bus te ceu as con vic ções dos in sur gen tes. Não por
aca so, no dia 14 de ju lho de 1899, em de li be ra da re fe-
rên cia à data da que da da Bas ti lha, mar co da Re vo lu-
ção Fran ce sa, foi cri a do o Esta do Inde pen den te do
Acre, cujo nome da ca pi tal, Ci da de do Acre, subs ti tu ía
Pu er to Alon so, nome da ci da de sob o do mí nio bo li vi a-
no. Luiz Gal vez tor nou-se pre si den te do novo país por 
acla ma ção.

Expe diu, já na con di ção de pre si den te, inú me-
ras cor res pon dên ci as para di ver sos pa í ses da Eu ro-
pa e da Amé ri ca para ob ter o re co nhe ci men to in ter na-
ci o nal do novo país. Ela bo rou-se, ain da sob sua ges -
tão, Le gis la ção dis pon do so bre es tru tu ra or ga ni za ci o-
nal, re gu lan do glo bal men te as re la ções so ci a is do
povo acre a no, bem como sa ú de, edu ca ção e For ças
Arma das. Con si de ra da bas tan te pro gres sis ta para a
épo ca, pre ju di ca va, no en tan to, os in te res ses de al -

guns se rin ga lis tas e prin ci pal men te avi a do res e ex-
por ta do res de Ma na us e Be lém.

O agra va men to das ten sões fez com que Gal vez
fos se de pos to em 28 de de zem bro de 1899, pelo se -
rin ga lis ta Antô nio de Sou za Bra ga que as su miu a pre -
si dên cia do Acre. Di an te das di fi cul da des en con tra-
das, Bra ga não con se guiu equi li brar a si tu a ção acre a-
na e cha mou Gal vez para re as su mir o car go em 30 de 
ja ne i ro de 1900. 

A par tir des ses acon te ci men tos e da enor me
po lê mi ca na ci o nal que se tor nou a ques tão acre a na,
o go ver no fe de ral man dou para o Acre uma for ça ta re-
fa da ma ri nha bra si le i ra para des ti tu ir Gal vez e de vol-
ver o Acre ao do mí nio bo li vi a no, o que acon te ceu em
15 de mar ço de 1900, sem ne nhu ma re sis tên cia por
par te dos re vo lu ci o ná ri os.

O go ver no bo li vi a no re as su miu o con tro le do
Acre ocu pan do mi li tar men te di ver sas lo ca li da des. O
go ver no do Ama zo nas, com o fir me ob je ti vo de ane-
xar o Acre ao seu es ta do, fi nan ci ou uma ex pe di ção
ar ma da. Aí, te mos o re gis tro de epi só dio pi to res co.
Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, à Expe di ção Flo ri a no Pe i-
xo to, como era ofi ci al men te cha ma da, com pos ta por
boê mi os e pro fis si o na is li be ra is de Ma na us sem ne -
nhu ma ex pe riên cia mi li tar. O com ba te en tre a Expe di-
ção dos Po e tas, nome mais po pu lar da ex pe di ção, e o 
exér ci to bo li vi a no acon te ceu em 29 de de zem bro de
1900 em Pu er to Alon so, com a der ro ta dos po e tas
que vol ta ram cor ri dos para Ma na us.

Fi nal men te, de po is de tan tos bo a tos e de nún ci-
as, foi as si na do pela Bo lí via o con tra to de ar ren da-
men to do Acre com um sin di ca to for ma do por ca pi ta-
lis tas nor te-ame ri ca nos e in gle ses, em 11 de ju lho de
1901. Logo de po is che gou ao Acre D. Lino Ro me ro,
au to ri da de bo li vi a na en car re ga da de pre pa rar o Acre
para o es ta be le ci men to do Bo li vi an Syndi ca te que es -
ta va pre vis to para ser ins ta la do em 02 de abril de
1902. Essa no tí cia re per cu tiu como uma bom ba jun to
à opi nião pu bli ca e aos me i os po lí ti cos na ci o na is. O
Bo li vi an Syndi ca te re pre sen ta va uma ame a ça con-
cre ta e gra ve à so be ra nia bra si le i ra so bre a Ama zô-
nia, o que for çou ao go ver no fe de ral a fi nal men te se
po si ci o nar em re la ção à ques tão acre a na de for ma a
im pe dir a efe ti va ins ta la ção des sa Com pa nhia Co-
mer ci al que tra ria para o Impe ri a lis mo Nor te-ame ri ca-
no o con tro le ter ri to ri al (e mi li tar in clu si ve) de uma das 
re giões mais ri cas da Ama zô nia.

Di an te dos fra cas sos an te ri o res e da in de ci são
do go ver no fe de ral, os se rin ga lis tas in sa tis fe i tos com
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a do mi na ção bo li vi a na e te me ro sos das con se qüên ci-
as do Bo li vi an Syndi ca te ar ti cu la ram uma nova re vol-
ta, no va men te com fi nan ci a men to do go ver no do
Ama zo nas, para cujo co man do foi con vi da do um ho -
mem com ex pe riên cia mi li tar. Plá ci do de Cas tro, ao
as su mir a re vo lu ção pre pa rou um exer ci to de se rin-
gue i ros (em bo ra os ofi ci a is fos sem to dos se rin ga lis-
tas) e co me çou a luta em 6 de agos to de 1902, em
Xa pu ri. A guer ra en tre o exér ci to acre a no e as for ças
re gu la res bo li vi a nas foi dura e pas sou por mo men tos
san gren tos, du ran do até 24 de Ja ne i ro de 1903. 

A mu dan ça na pre si dên cia bra si le i ra foi mar ca-
da por uma nova pos tu ra do go ver no bra si le i ro em re -
la ção ao Acre. Enquan to Cam pos Sa les (1898 / 1902) 
não quis en vol ver a pro ble má ti ca re pu bli ca bra si le i ra
na ques tão acre a na, o novo Pre si den te Ro dri gues
Alves (1902/1906) es ta be le ceu uma po lí ti ca opos ta.
Rio Bran co, no me a do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o-
res, ini ci ou as ne go ci a ções com a Bo lí via que fo ram
re sol vi das com o es ta be le ci men to do Tra ta do de Pe -
tró po lis em 17 de no vem bro de 1903. 

Com isso o Acre pas sou a fa zer par te do Bra sil,
res tan do ain da o pro ble ma com o Peru que só se ria
de fi ni ti va men te re sol vi do em 8 de se tem bro de 1909
com a as si na tu ra do Tra ta do do Rio de Ja ne i ro. Mais
uma vez foi de cla ra do o Esta do Inde pen den te do
Acre, em bo ra o ob je ti vo fi nal dos acre a nos con ti nu as-
se sen do ob ter a ane xa ção do Acre ao Bra sil.

Esta é a his tó ria ofi ci al da Re vo lu ção Acre a na.
Ro mân ti ca, dra má ti ca e li ber tá ria, como é co mum
acon te cer com toda in sur re i ção de ori gem po pu lar.
Está dis po ní vel nos ca na is de di vul ga ção do Go ver no
do Acre, como tam bém é co mum acon te cer com go -
ver nos po pu la res e de mo crá ti cos que se or gu lham e
va lo ri zam sua his tó ria, como o faz o atu al Go ver na dor
do Acre, o com pa nhe i ro pe tis ta Jor ge Vi a na.

Qu e ro, no en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, tam bém me re por tar à his tó ria so ci al,
aque la que en fo ca e pri vi le gia os seg men tos so ci a is
tra di ci o nal men te ex clu í dos de nos sa his tó ria ofi ci al.
Gos ta ria de pres tar mi nha ho me na gem à his tó ria do
povo acre a no, e tam bém aos po vos for ma do res da
iden ti da de do povo acre a no. Aos se rin gue i ros anô ni-
mos que se alis ta ram no exér ci to re vo lu ci o ná rio. Não
eram pro fis si o na is, eram sol da dos das ma tas, da li -
ber da de, sol da dos da vida, nas pa la vras do his to ri a-
dor acre a no Car los Alber to de Sou za, que tra ba lha-
vam para so bre vi ver, onde até hoje a vida não é fá cil.
Gos ta ria tam bém de ho me na ge ar as mu lhe res, que

ape sar de não te rem lu ta do con tra os bo li vi a nos, não
te rem se tor na do he ro í nas, de mu i tas for mas aju da-
ram o seus ma ri dos a en fren tar as ba ta lhas, seja fi -
can do em casa, seja cu i dan do dos fi lhos ou do ro ça-
do.

Há in for ma ções, nes se sen ti do, de que uma se -
rin ga lis ta, vi ú va, fi cou to man do con ta do se rin gal e foi
uma das pri me i ras a so frer vi o lên ci as quan do as for -
ças ad ver sá ri as es ta be le ce ram a al fân de ga bo li vi a na.
Ou ain da, como re la tou on tem o no bre co le ga, Se na-
dor Ge ral do Mes qui ta, do Ple ná rio des ta Casa, a fi gu-
ra len dá ria de Ange li na Gon çal ves, dona-de-casa que 
as su miu o lu gar do ma ri do fe ri do em com ba te e teve
sua bra vu ra e des te mor re co nhe ci dos in clu si ve por
seus ini mi gos de ba ta lha, os bo li vi a nos, que a cap tu-
ra ram de ar mas em pu nho re a gin do à in va são de sua
co lo ca ção.

Te mos de re cu pe rar es sas ques tões, co brir as
la cu nas da his to ri o gra fia ofi ci al e nos pre o cu par tam -
bém com ou tros as pec tos da Re vo lu ção. Uti li zo-me
de de fi ni ção do his to ri a dor Eric Hobs bawn: “O pa pel
da his tó ria é re lem brar aqui lo que as pes so as es que-
cem”. Pres to, por tan to, mi nhas ho me na gens ao povo
acre a no e à sua his tó ria de luta pela li ber da de e au to-
de ter mi na ção. Mu i to Obri ga do!

PROTESTOS CONTRA A REFORMA

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na nes se mo -
men to para co men tar a ma té ria in ti tu la da “Tu mul to e
pan ca da ria den tro e fora da Câ ma ra”, pu bli ca da no
jor nal O Glo bo de 06 de agos to do cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, mos tra como o go ver no foi pou co trans pa-
ren te, fu gin do da pres são dos ser vi do res que o ele ge-
ram. Esta ma té ria é o re tra to da con fu são que se ins -
ta lou no go ver no e no país. 

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o cli ma pode atra pa lhar o iní cio do plan tio
das cul tu ras de ve rão e até mes mo in ter fe rir no de-
sem pe nho da pró xi ma sa fra. O qua dro de chu vas mal
dis tri bu í das e aba i xo da mé dia, cons ta ta do nos úl ti-
mos três me ses, deve per sis tir e se acen tu ar em ou tu-
bro, se gun do pre vi são fe i ta pelo Cen tro Inte gra do de
Me te o ro lo gia e Re cur sos Hí dri cos do Esta do (Cli-
merh). O Cen tro de Pes qui sas da Agri cul tu ra Fa mi li ar
(Ce paf) de Cha pe có re co men da que os pro du to res
acom pa nhem as pre vi sões me te o ro ló gi cas e fi quem
aten tos à ne ces si da de de re tar do ou de re es ca lo na-
men to do plan tio.

Nas prin ci pa is re giões agrí co las, o plan tio do mi -
lho e do fe i jão é re a li za do en tre o fi nal de agos to e os
me ses de se tem bro e ou tu bro, po den do se es ten der
um pou co até no vem bro. É jus ta men te nes se pe río do,
con for me as aná li ses do Cli merh, que a fal ta de chu va
pode au men tar. Se gun do a me te o ro lo gis ta Gil sâ nia
Ara ú jo, as chu vas es tão aba i xo da mé dia em boa par-
te das re giões do Esta do des de abril. 

As fren tes fri as, vin das do Rio Gran de do Sul,
têm sido blo que a das pela mas sa de ar exis ten te so -
bre o Esta do e des vi a das para o oce a no. Isso tem
con tri bu í do para a má dis tri bu i ção das chu vas, com
acú mu los de pre ci pi ta ção em de ter mi na dos dias con -
tras tan do com a au sên cia to tal de chu vas por vá ri as
se ma nas.

Em abril, ci da des do ex tre mo-oes te, como Cam -
po Erê, por exem plo, re gis tra ram 88 mi lí me tros, quan -
do a mé dia his tó ri ca é de 165. Em Cha pe có, no mes -
mo pe río do, a pre ci pi ta ção foi um pou co ma i or, fi can-
do en tre 146,2 con tra 155 mi lí me tros de mé dia his tó ri-
ca. Maio foi o mês mais seco para os cha pe co en ses:
68 mi lí me tros con tra 170 de mé dia. Pon te Ser ra da re -
gis trou o mes mo dra ma em ju lho: 86 mi lí me tros quan -
do a mé dia his tó ri ca é de 162. No mes mo mês, Cha -
pe có re gis trou 147 mi lí me tros quan do a mé dia é de
168. Ita pi ran ga é um dos mu ni cí pi os mais cas ti ga dos.
Che gou a re gis trar ape nas 37 mi lí me tros em maio e
vol tou a ter pre ci pi ta ções aba i xo da mé dia em ju lho:
105 mi lí me tros para uma mé dia de 150 no mês.

A me te o ro lo gis ta do Cli merh lem bra que o Esta -
do não es ta rá, du ran te o pe río do, sob a in fluên cia de
ne nhum fe nô me no cli má ti co. A ação do El Niño, que
tra di ci o nal men te traz chu vas aci ma da mé dia, ter mi-
nou ain da no co me ço do ano. Ain da não se sabe o
quan to as chu vas fi ca rão aba i xo da mé dia, mas a si -
tu a ção se com pli ca à me di da que a ca rên cia dos úl ti-
mos me ses con fi gu rou a for ma ção de um dé fi cit hí dri-
co. Tam bém há o pro ble ma das tem pe ra tu ras que co -

me çam a se ele var e aju dam na eva po ra ção mais rá -
pi da do solo.

A pre vi são de pou ca chu va, con for me o pes qui-
sa dor do Ce paf, Ro ger Flesch, exi ge que o agri cul tor
fi que aten to e não des pe dis se se men tes. “É im por tan-
te que o pro du tor se cer ti fi que da ocor rên cia de chu -
vas a par tir do plan tio. De po is de uma chu va de 40 mi -
lí me tros, po de mos ter até dez dias de umi da de no
solo. É tem po su fi ci en te para a che ga da de uma nova
fren te fria, que sus ten te a plan ta”, co men ta.

O úl ti mo pe río do de es ti a gem re gis tra do no
Esta do, en tre o fi nal de 2001 e o iní cio de 2002, der ru-
bou a pro du ti vi da de de cul tu ras im por tan tes, como o
mi lho. Na sa fra 2001/2002 a sa fra foi de 3,1 mi lhão de
to ne la das, en quan to no úl ti mo pe río do de chu vas re -
gu la res, a pro du ção che gou a 4,2 mi lhões de to ne la-
das - 38% a mais, com ape nas 3% a mais de área
plan ta da.

Ce bo la e fumo são os mais atin gi dos
A es ti a gem pro lon ga da que per sis te no Alto

Vale do Ita jaí co me ça a pre o cu par ago ra os pro du to-
res de ce bo la e fumo, prin ci pa is cul tu ras de sen vol vi-
das na re gião. Os ce bo li cul to res es tão num di le ma en -
tre con ti nu ar fa zen do o trans plan te de mu das ou ir ri-
gar as áre as onde a ole rí co la já se en con tra em de -
sen vol vi men to.

Os fu mi cul to res por sua vez se pre o cu pam por -
que já fi ze ram pelo me nos uma poda nas mu das que
es tão nas ban de jas com água. A pe cuá ria tam bém
so fre as con se qüên ci as da fal ta de chu va, com as em -
pre sas que fa zem o re ce bi men to de le i te re gis tran do
que bra da or dem de 30% por que o plan tio das pas ta-
gens de in ver no foi fe i to de po is do pe río do nor mal.

O ge ren te re gi o nal da Empre sa de Pes qui sa
Agro pe cuá ria e Exten são Ru ral de Sen ta Ca ta ri na
(Epa gri), Da ni el Schmitt, afir ma que o ma i or pro ble ma
está na ce bo li cul tu ra. Os pro du to res do Vale fi ze ram o 
trans plan te das mu das no iní cio de ju lho, apro ve i tan-
do o pe río do de chu vas. Ago ra no mo men to que de ve-
ria con ti nu ar o tra ba lho es tão num di fí cil di le ma.
Como os pés es tão em de sen vol vi men to, até por que
as con di ções cli má ti cas fa vo re cem, pre ci sam ser mo -
lha dos. Mas se não hou ver ir ri ga ção nas ou tras áre as,
é im pos sí vel fa zer o trans plan te. “O fato de usar ir ri ga-
ção de ve rá au men tar o cus to de pro du ção pelo gas to
com ener gia elé tri ca”. Schmitt ob ser vou que o ma i or
pro ble ma é que os pe que nos pro du to res não pos su-
em sis te ma de ir ri ga ção.

O ini cio do trans plan te das mu das de fumo está
atra sa do nas cha ma das re giões ba i xas da re gião,
onde não exis te mais ris co de ge a das. O en ge nhe i ro
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agrô no mo da Asso ci a ção dos Fu mi cul to res do Bra sil
(Afu bra), Ado ni ran Li vra men to, su ge re que to dos de -
mo rem mais al guns dias, na ex pec ta ti va que cho va.
“Não adi an ta fa zer o trans plan te se de po is a muda

pode mor rer”. O agrô no mo ob ser vou que mu i tos pro -
du to res, de vi da men te ori en ta dos pe los téc ni cos das
com pa nhi as, já fi ze ram a poda das mu das nas ban de-
jas com água. A sua re co men da ção é para que os fu -
mi cul to res evi tem esta poda, até mes mo por que a
muda nor mal men te per de ener gia no mo men to do
trans plan te

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo
ain da tra tar de um se gun do as sun to.

De se jo co men tar a ma té ria in ti tu la da “Brant: Foi
o pri me i ro tes te e o go ver no fa lhou”, pu bli ca da no jor -
nal O Glo bo, de 18 de ju lho do cor ren te, e que tra ta
do pro ces so de dis cus são da re for ma da Pre vi dên cia.

O tex to, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, mos tra que o go ver no Lula não tem for ça
nem uni da de po lí ti ca para pro mo ver as mu dan ças
que o país ne ces si ta.

O tex to, que pas so a ler para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)
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PETROBRÁS: CABIDE DE EMPREGO

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de
de hoje, para re gis trar o ar ti go in ti tu la do “O tra ba lha-
dor per deu”, de au to ria do lí der do PFL na Câ ma ra
dos De pu ta dos, De pu ta do José Car los Ale lu ia, pu bli-
ca do na re vis ta Épo ca, de 28 de ju lho do cor ren te.

O ar ti go, de ex tre ma atu a li da de, pelo que en ten-
do que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor tu na,
tra ta do fra co de sem pe nho dos pa péis da Pe tro brás,
pre ju di can do os tra ba lha do res que usa ram par te de
seu FGTS para com prar ações da em pre sa. O fra co

de sem pe nho de deve à op ção do go ver no por trans -
for mar a em pre sa em um ca bi de de em pre go, dis tri-
bu in do car gos e che fi as de de par ta men to a ali a dos
sem ex pe riên cia ad mi nis tra ti va.

O ar ti go que pas so a ler para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:
....................................................................................

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE 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. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, há al guns anos, tive aces so a um do cu-
men to, atri bu í do a um tal de Con se lho Mun di al de
Igre jas Cris tãs, dan do con ta das prin ci pa is ori en ta-
ções e re so lu ções de um con cla ve re a li za do em Ber -
na, na Su í ça, con vo ca do, en tre ou tros as sun tos, para
dis cu tir a Ama zô nia Bra si le i ra. Embo ra se tra tan do de 
uma tra du ção ju ra men ta da do do cu men to fi nal do
even to, sín te se das vo zes de quem, por de fi ni ção,
pre ga a fé, o con te ú do não che gou a me re cer o me -
lhor cré di to. Gros so modo, ali se con sa gra va que a
Ama zô nia Bra si le i ra te ria que ser pre ser va da para os
“po vos eu ro pe us do fu tu ro” e, que o Bra sil, país que
“pre ten sa men te pos sui o do mí nio so bre a re gião”, de-
ve ria re ce ber to dos os in cen ti vos pos sí ve is, sob tí tu-
los re li gi o sos e con ser va ci o nis tas, para que as po pu-
la ções lo ca is fos sem man ti das “em es ta do de le tar-
gia”. De fen dia, tam bém, a ma nu ten ção do “es ta do de
ig no rân cia dos sil ví co las”, para que eles fos sem os
guar diões dos re cur sos na tu ra is (mi ne ra is, in clu si ve),
para “me lhor uso, fu tu ro”.

Não se in ves ti gou, na épo ca, a au ten ti ci da de do
do cu men to. Entre tan to, os anos se pas sa ram e os fa -
tos que se su ce de ram trou xe ram, de vol ta, a pre o cu-
pa ção com o seu con te ú do. Ain da mais quan do se
com pa ra tal pre ga ção com o dis cur so e a prá ti ca de
de ter mi na das or ga ni za ções am bi en ta lis tas, no ta da-
men te in ter na ci o na is, no sen ti do da pre ser va ção da
Ama zô nia em seu es ta do na tu ral mais puro. Po dem
elas não con ter re co men da ções tão ex plí ci tas como
as dos ilus tres pre la dos, mas guar dam no tó ria cor re-
la ção. Não são ex pres sos os in te res ses efe ti vos que
de fen dem, sob a ale ga ção, mi di o sa, de man ter o “pul -
mão do mun do” e de pre ser var os usos e cos tu mes in -
dí ge nas tal qual os seus an te pas sa dos. Mas, eles se
ma te ri a li zam na sa nha, con co mi tan te ao dis cur so de
cu nho emi nen te men te am bi en ta lis ta, pelo co nhe ci-
men to, mu i tas ve zes pelo in ven tá rio, da bi o di ver si da-
de lo cal. A quem in te res sa ri am tal dis cur so e tal co -
nhe ci men to?

A dis cus são so bre qual quer ati vi da de pro du ti va
na Ama zô nia en fren ta a mais fer re nha opo si ção. A
tese de que a real pre ser va ção da re gião en quan to ge -
o gra fia e so be ra nia bra si le i ra so men te se con cre ti za rá
com a sua ocu pa ção efe ti va é, de pron to, re cha ça da
pelo dis cur so da des tru i ção da flo res ta, da di zi ma ção
das tri bos in dí ge nas, en tre ou tras ale ga ções. Não se
quer di zer, com isso, que o pre ço da ocu pa ção seja a
des tru i ção do meio am bi en te. Não há como de fen der
os des ma ta men tos, hoje cap tá ve is em ima gens de sa -
té li te. Mas, é pre ci so co lo car em xe que a tese da tal
pre ser va ção no seu es ta do mais puro, sem qual quer
ati vi da de pro du ti va. O que se co lo ca em de ba te, por -
tan to, é o con tras te de in te res ses que se co lo ca en tre
pre ser var a Ama zô nia bra si le i ra e pre ser var bra si le i ra,

a Ama zô nia. E, aí, eu sem pre me po si ci o nei no sen ti do
de que aque la imen sa e rica re gião so men te se man te-
rá, efe ti va men te, nos sa, se ocu pa da por bra si le i ros e
de acor do com in te res ses na ci o na is.

Há um jar gão, ou mo dis mo, prin ci pal men te no
meio aca dê mi co e in te lec tu al, uti li za do para ad je ti var
ati vi da des pro du ti vas que se jul gam “sen sí ve is”: tra-
ta-se do “sus ten tá vel”. Daí, a agri cul tu ra sus ten tá vel, a
pe que na pro du ção sus ten tá vel, a flo res ta sus ten tá vel,
o ma ne jo sus ten tá vel, en tre ou tros. Aves so a tra du-
ções des ses ver da de i ros dog mas igual men te im por ta-
dos, co lo co, tam bém, o ter mo sob sus pe i ção. To da via,
tomo em pres ta do o ter mo, des de que en ten di do no
seu sen ti do mais am plo, o que en vol ve as di men sões:
so ci al, eco nô mi ca, po lí ti ca, tec no ló gi ca, cul tu ral e, in-
clu si ve, am bi en tal. Com es sas pre o cu pa ções, é pos sí-
vel po vo ar a Ama zô nia, pre ser van do-a nos seus re cur-
sos e con ser van do-a, efe ti va men te, bra si le i ra. Por tan-
to, ao en vol ver es sas múl ti plas di men sões, ne ces sa ri-
a men te está-se dis cu tin do, por de fi ni ção, a ocu pa ção
da Ama zô nia atra vés do ho mem bra si le i ro, de sen vol-
ven do ati vi da des pro du ti vas que, não só de mar cam as
nos sas ter ras, mas, tam bém, con tri bu em na so lu ção
dos ma i o res pro ble mas bra si le i ros nos dias atu a is,
como a fome, o de sem pre go, as ten sões so ci a is no
cam po e na ci da de e a vi o lên cia.

Para que seja viá vel o de sen vol vi men to da Ama -
zô nia, e do País, ten do como pre ce i to to das es sas di -
men sões, é ne ces sá rio que se cri em as con di ções
mí ni mas de in fra-es tru tu ra para o de sen vol vi men to de 
ati vi da des pro du ti vas que uti li zem os re cur sos lo ca is,
com van ta gens com pa ra ti vas. É o caso, por exem plo,
do gás na tu ral da cha ma da Pro vín cia Pe tro lí fe ra de
Uru cu, no Esta do do Ama zo nas. As re ser vas lo ca is
atin gem 96,7 bi lhões de me tros cú bi cos, um quar to
do que já é co nhe ci do, no País. Tra ta-se de área já
bas tan te co nhe ci da e em ex plo ra ção pela Pe tro brás.
É pre ci so, por tan to, trans por tar esse gás, do meio da
flo res ta, para os prin ci pa is cen tros de con su mo, onde
essa ma té ria pri ma se trans for ma rá em ener gia para
o de sen vol vi men to re gi o nal e na ci o nal. Há in te res ses
con trá ri os, por que há con ve niên ci as con tra ri a das. Os
es que mas que se ar ti cu lam para o trans por te do gás
via bar ca ças, por exem plo, que se es cu dam, tam bém,
na tese am bi en ta lis ta para bom bar de ar a cons tru ção
do Ga so du to Co a ri-Por to Ve lho, tra zen do gás de Uru -
cu, para a ca pi tal de Ron dô nia.

Esse ga so du to, que se soma aos pro je tos de ge -
ra ção hi dre lé tri ca do Rio Ma de i ra e à in ter li ga ção de
todo o sis te ma de trans mis são ener gé ti ca, atu al e fu tu-
ra, hoje iso la do, ao Sis te ma Inter li ga do Cen tro-Oes te,
irá pro pi ci ar ener gia para o de sen vol vi men to de Ron -
dô nia pelo me nos para os pró xi mos trin ta anos. Isso,
além da eco no mia de R$80 mi lhões men sa is, re la ti va
ao con su mo de com bus tí ve is para ge ra ção ter me lé tri-
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ca em Por to Ve lho e da di mi nu i ção dos cus tos de abas -
te ci men to des tes cha ma dos sis te mas iso la dos, que já
so mam, so men te em 2003, R$2,7 bi lhões, re par ti dos
en tre to dos os con su mi do res do País.

So men te na cons tru ção do tre cho Co a ri-Por to
Ve lho, se rão cri a dos per to de dois mil no vos em pre-
gos. Isso, sem con tar os cha ma dos efe i tos para fren te
e para trás que o em pre en di men to de ve rá pro mo ver
du ran te e de po is da obra con clu í da. Pe los 550 km de
duto, se rão trans por ta dos em tor no de 2 mi lhões de
me tros cú bi cos de gás, por dia. Enquan to isso não
ocor rer, esse mes mo gás está sen do re in je ta do nos
po ços. Ao subs ti tu ir o di e sel na usi na ter me lé tri ca de
Por to Ve lho, con tri bu i rá para a di mi nu i ção dos efe i tos
da no sos ao meio am bi en te. Se gun do téc ni cos do se -
tor, o uso do gás na tu ral tem pre ço mais com pe ti ti vo, é 
mais se gu ro, tem com bus tão mais lim pa e me lhor ren -
di men to ener gé ti co.

Não res ta dú vi da que a re a li da de do ga so du to
Uru cu-Por to Ve lho, no seu novo tre cho a par tir de Co -
a ri, será a ala van ca para o de sen vol vi men to de Ron -
dô nia. Mais do que isso, cri a rá as con di ções ne ces sá-
ri as para que as ati vi da des ali de sen vol vi das con tri bu-
am no sen ti do da in ser ção dos ob je ti vos de de sen vol-
vi men to re gi o nal a um pla no de de sen vol vi men to ver -
da de i ra men te na ci o nal, que de ve rá in clu ir toda a am -
pli tu de da de fi ni ção de sus ten ta bi li da de, abran gen do,
por tan to, as pec tos so ci a is, eco nô mi cos, po lí ti cos,
tec no ló gi cos, cul tu ra is e am bi en ta is. Não se pode dis -
cu tir em pre en di men to de tal im por tân cia e en ver ga-
du ra, prin ci pal men te para um Esta do com ta ma nha
de fi ciên cia de in fra-es tru tu ra como Ron dô nia, a par tir
da mi o pia des te ou da que le seg men to ou as pec to. Se
isso ocor rer, é a pró pria dis cus são que se tor na rá in -
sus ten tá vel.

Nes te mo men to, em que há sen si bi li da de do
Go ver no Fe de ral, do Pre si den te Lula e da Mi nis tra de
Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous sef, para vi a bi li zar o in-
ves ti men to, há que se con vo car toda a so ci e da de or -
ga ni za da de Ron dô nia, para jun tar es for ços na de fe-
sa do pro je to e para en fren tar os in te res ses con trá ri os
que ele sus ci ta. Não há dú vi da que es ses in te res ses
que rem di re ci o nar a vida lo cal e re gi o nal, nem sem -
pre na di re ção das as pi ra ções do povo ron do ni en se e, 
mais ain da, de todo o povo bra si le i ro. Não se tra ta,
por tan to, de um fato iso la do. São es ses mes mos in te-
res ses, por exem plo, que te i mam em ca lar uma uni -
ver si da de que pre ten de con so li dar um pen sa men to e
um co nhe ci men to ama zô ni co. São eles que pro cu ram
de mo ni zar uma re for ma agrá ria que ocu pe a Ama zô-
nia com os pés, e as mãos, do ho mem bra si le i ro, sob
a sur ra da la da i nha da de fe sa da flo res ta.  São eles,
tam bém, que pro cu ram di ri gir in ves ti men tos no sen ti-

do de ob je ti vos sa bi da men te exó ge nos. Nada con tra
os po vos eu ro pe us do fu tu ro. Ou de qual quer ou tro. A
Ama zô nia é, e sem pre será, do povo bra si le i ro de
hoje. E do ama nhã.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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
Às 15:30 ho ras

 – 1 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 34, DE 1999

(A ma té ria re tor na rá à CCJ, para exa me da 
Emen da nº 2, de Ple ná rio)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i-
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
34, de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Pe dro Si mon, que al te ra dis po si ti vos dos ar ti gos
165, 166 e 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral (cria con di-
ções or ça men tá ri as para ga ran tir a con clu são de
obras pú bli cas em an da men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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
Ro ber to Re quião, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

 – 2 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 101, de 2002 (nº 3.468/2000, na Casa de
ori gem),  que ins ti tui o ano de 2002 como “Ano do
Edu ca dor” e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 482, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ide li Sal vat ti, fa vo rá-
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo),
que ofe re ce, com voto ven ci do, em se pa ra do, do Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

 – 3 – 

REQUERIMENTO Nº 470, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
470, de 2003, do Se na dor Sibá Ma cha do, so li ci tan do
a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
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nºs 246, de 2002, e 7, de 2003, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

 – 4 – 

REQUERIMENTO Nº 471, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
471, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 136, de
2001, além da Co mis são cons tan te do des pa cho ini -
ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

 – 5 – 

REQUERIMENTO Nº 473, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
473, de 2003, do Se na dor Pe dro Si mon, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Re so lu ção nºs
26, de 1999, e 25, de 2003, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

 – 6 – 

REQUERIMENTO Nº 520, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
520, de 2003, do Se na dor Pa u lo Paim, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni-
ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 179, de 2003, de
sua au to ria.

 – 7 – 

REQUERIMENTO Nº 525, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
525, de 2003, do Se na dor Cé sar Bor ges, so li ci tan do a 
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Re so lu ção nºs
65, de 1999, e 18, de 2003, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 52 
mi nu tos.)
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Ata da 92ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 7 de agos to de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Edu ar do Si que i ra Cam pos e Mão San ta

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 –
Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro
Paes de Bar ros – Anto 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 – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – 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 – He rá cli to
For tes – Ide li Sal vat ti – João Alber to Sou za – João
Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro – Jo -
nas Pi nhe i ro – 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 – Mag no Mal ta – Ma gui to Vi le la – 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 – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – 
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro se a na Sar ney –
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 to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi -
a na – Val dir Ra upp – 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 nos sos tra -
ba lhos.

So bre a mesa, Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 157, de 2003 (nº 368/2003, na ori gem), de 5
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 41, de 2003 (nº 354/2003, 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 a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, para res -
ta be le cer o pa ga men to, pela em pre sa, do sa lá rio ma -
ter ni da de de vi do às se gu ra das em pre ga da e tra ba-
lha do ra avul sa ges tan tes, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.710, de 5 de agos to de 2003.

Nº 158, de 2003 (nº 369/2003, na ori gem), de 5
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 105, de 2002 (nº 4.828/98, 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 o Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu -
das e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for-
ma do na Lei nº 10.711, de 5 de agos to de 2003.

PARECERES

PARECER Nº 1.034, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, so bre a Men sa gem nº 150, de 2003, (nº 
338/03, na ori gem), 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 José Ze nó bio
Te i xe i ra de Vas con ce los, para exer cer o
car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia de De-
sen vol vi men to do Nor des te – ADENE. 

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta-
ção se cre ta re a li za da em 5 de agos to de 2003, apre -
ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor
Sér gio Gu er ra so bre a Men sa gem nº 150, de 2003,
opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor José
Ze nó bio Te i xe i ra de Vas con ce los, para exer cer o car -
go de Di re tor-Ge ral da Agên cia de De sen vol vi men to
do Nor des te – ADENE, por 17 vo tos fa vo rá ve is, 2 con -
trá rio(s) e ne nhu ma abs ten ção.

Sala das Co mis sões, 5 de agos to de 2003. – Ra-
mez Te bet, Pre si den te – Sér gio Gu er ra, Re la tor –
Alo i zio Mer ca dan te – Edu ar do Su plicy – Ro ber to
Sa tur ni no – Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns 
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Ro me ro Jucá – Val dir Ra -
upp – Pa u lo Octá vio – Ro dol fo Tou ri nho – Edu ar-
do Aze re do – Tas so Je re is sa ti – Ger son Ca ma ta –
Ney Su as su na – João Ba tis ta Mot ta.
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RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra
É sub me ti da à apre ci a ção do Se na do Fe de ral,

nos ter mos do art. 52, in ci so III, 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
2.156-5, a in di ca ção do Se nhor José Ze nó bio Te i xe i ra
de Vas con ce los, para exer cer o car go de Di re tor-Ge-
ral da Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te.

Tra ta-se de uma in di ca ção Pre si den ci al, fe i ta
por meio da Men sa gem nº 150, de 18 de ju lho de
2003 (nº 338, de 15-7-2003, na ori gem).

Cabe ob ser var, ini ci al men te, que a Agên cia de
De sen vol vi men to do Nor des te (ADENE) foi cri a da
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.146-1, de 4 de maio de
2001, al te ra da pela Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de
24 de agos to de 2001, e ins ta la da pelo De cre to nº
4.126, de 13 de fe ve re i ro de 2002.

A Ade ne, au tar quia fe de ral vin cu la da ao Mi nis-
té rio da Inte gra ção Na ci o nal, subs ti tu iu a Su pe rin ten-
dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te (SUDENE),
que foi ex tin ta jun ta men te com a Su pe rin ten dên cia do 
De sen vol vi men to do Ama zô nia (SUDAM), pela re fe ri-
da MP nº 2.146-1, de 2001.

O art. 13 da MP 2.156-5, de 2001, de ter mi na,
por sua vez, que o Di re tor-Ge ral e os de ma is Di re to-
res da Ade ne se jam no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca e sub me ti dos à apro va ção do Se na do Fe -
de ral, 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.

A Men sa gem veio acom pa nha da do cur ri cu-
lum vi tae do in di ca do, que pas sa mos a re la tar a se -
guir.

O Se nhor José Ze nó bio Te i xe i ra de Vas con ce los
é ca sa do e na tu ral do Mu ni cí pio de Vi ço sa, Esta do de
Ala go as.

Ele se gra du ou em Ciên ci as Eco nô mi cas pela
Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co (UFPE), no
ano de 1968. Con clu iu o cur so de es pe ci a li za ção
“Assis tên cia à Pe que na e Mé dia Empre sa” da Su de-
ne/Delft, em For ta le za, em 1969. Fez Mes tra do no
Insti tu to da Amé ri ca La ti na ad jun to à Aca de mia de
Ciên ci as da União So vié ti ca, em Mos cou, en tre 1974
e 1977.

O in di ca do tem am pla ex pe riên cia pro fis si o nal,
ten do ocu pa do vá ri as fun ções re la ci o na das ao de-
sen vol vi men to eco nô mi co:

• Eco no mis ta TDE (Téc ni co em De sen-
vol vi men to Eco nô mi co) do Ban co do Esta do
de Per nam bu co S.A. (BANDEPE), 1968-1996;

• Che fe de Ga bi ne te da Pre si dên cia do 
Ban co do Esta do de Per nam bu co S.A.
(BANDEPE), 1995;

• Se cre tá rio Adjun to da Se cre ta ria de
Ciên cia e Tec no lo gia do Esta do de Per nam-
bu co, abril/1990 a mar ço/1991;

• Asses sor Eco nô mi co do Ser vi cio de
Co o pe ra ción Téc ni ca – SCT/CORFO (Cor-
po ra ción de Fo men to de la Pro duc ción),
San ti a go, Chi le, 1971-1973;

• Asses sor Eco nô mi co da União Inter -
na ci o nal dos Tra ba lha do res da Agri cul tu ra,
Bos ques e “Plan ta ti ons” – UISTAB/FSM (Fe -
de ra ção Sin di cal Mun di al), Pra ga, Tche cos-
lo vá quia, 1978-1981;

• Asses sor da SUDENE (Su pe rin ten-
dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te)
1981-1987, Co or de na dor da equi pe fe de ral
de acom pa nha men to do Pro je to Me tro po li ta-
no de Sal va dor Min ter/Bird; e

• Asses sor da Se cre ta ria de Ciên cia,
Tec no lo gia e Meio Ambi en te – SECTMA/PE
e Se cre ta ria Esta du al de Re cur sos Hí dri cos
– SRH/PE, como Co or de na dor Admi nis tra ti-
vo-Fi nan ce i ro do Pro je to Proá gua Pro gra ma
de De sen vol vi men to Sus ten tá vel de Re cur-
sos Hí dri cos SNRH/Ban co Mun di al para o
Semi-Ári do Bra si le i ro de Per nam bu co 1998
e 1999.

O in di ca do tem do mí nio de qua tro idi o mas es -
tran ge i ros. es pa nhol, rus so, in glês e fran cês.

Tam bém teve par ti ci pa ção de re le vo nas se guin-
tes en ti da des pro fis si o na is:

• Pre si den te do Con se lho Re gi o nal de
Eco no mia de Per nam bu co (CORECON), pe -
río dos 1994-1995-1996;

• Con se lhe i ro Efe ti vo do Con se lho Fe de-
ral de Eco no mia (COFECON), man da to
1997-1998-1999 e man da to 2000-2001-2002;

• Pre si den te do Con se lho Fe de ral de
Eco no mia (COFECON), exer cí cio 2001;

• Co or de na dor do Fó rum Na ci o nal de
Con se lhos Fe de ra is de Pro fis sões Re gu la-
men ta das – “Con se lhão” exer cí cio 2001.

O Se nhor José Ze nó bio Te i xe i ra de Vas con ce los
é atu al men te apo sen ta do do Ban de pe. Exer ce as fun -
ções de Con sul tor Au tô no mo nas áre as de eco no mia,
fi nan ças, ma cro e co no mia, aná li se de con jun tu ra, pla -
ne ja men to es tra té gi co, de sen vol vi men to re gi o nal e
ur ba no, pro je tos de in ves ti men to em de sen vol vi men-
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to sus ten ta do, es tu dos de vi a bi li da de eco nô mi co-fi-
nan ce i ra e ela bo ra ção, aná li se e ava li a ção de pro je-
tos.

Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is
ne ces sá ri os, o nome em apre ço está em con di ções
de ser apre ci a do por esta Co mis são.

Sala da Co mis são,– Ra mez Te bet, Pre si den te – 
Ser gio Gu er ra, 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:

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;

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.146-1,
DE 4 DE MAIO DE 2001

Cria as Agên ci as de De sen vol vi men-
to da Ama zô nia e do Nor des te, ex tin gue a 
Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to
da Ama zô nia – SUDAM e a Su pe rin ten-
dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te
– SUDENE, e ou tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.156-5,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men to
do Nor des te ADENE, ex tin gue a Su pe rin-
ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor-
des te – SUDENE, e 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.
....................................................................................

(*)DECRETO Nº 4.126,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2002

Apro va a Estru tu ra Re gi men tal e o
Qu a dro De mons tra ti vo dos Car gos em
Co mis são e de Fun ções Gra ti fi ca das da
Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des-
te – ADENE, e dá ou tras pro vi dên ci as.

(*)Re vo ga do pelo De cre to nº 4.654.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.654,
DE 27 DE MARÇO DE 2003

Apro va a Estru tu ra Re gi men tal e o
Qu a dro De mons tra ti vo dos Car gos em
Co mis são e das Fun ções Gra ti fi ca das da
Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des-
te – ADENE, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 1.035, 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 139, de
2003 (nº 2.159 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 Co mu ni ca ção e Rá dio Co -
mu ni tá ria do Ba ir ro de São Ber nar do –
Cam pi nas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam pi-
nas, Esta do de São Pa u lo.

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 139, de 2003 (nº 2.159, 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 e Rá dio Co mu ni tá ria do
Ba ir ro de São Ber nar do – Cam pi nas a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam pi-
nas, 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 52, de 17 de ja ne i ro 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.
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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 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 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 139, 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 li 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 139, 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 Co mu ni-
tá ria e Rá dio Co mu ni tá ria do Ba ir ro c/ç São Ber nar do
-Cam pi nas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Cam pi nas, 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 139, 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 52, de 17 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção de Co mu ni-
ca ção e Rá dio Co mu ni tá ria do Ba ir ro do São
Ber nar do – Cam pi nas, 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 Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Mar ce lo Cri vel la – Ju-
vên cio da Fon se ca, Re la tor (Ad hoc) – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de
Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – De-
mós te nes Tor res – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du -
ar te – Ga ri bal di Alves Fi lho – Luiz Otá vio – Jo-
nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – João Ri be i ro.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 139, DE 2003

Apro va ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni tá-
ria do Ba ir ro de São Ber nar do – Cam pi-
nas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cam pi nas,
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 52, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni tá ria do
Ba ir ro de São Ber nar do – Cam pi nas 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 Cam -
pi nas, 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, 9 de ju lho 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

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

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

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.

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

....................................................................................
Art. 1º 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, 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 1.036, 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 300, de
2003 (nº 2.085/2002, 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
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.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 300,
de 2003 (nº 2.085, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da 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 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 ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al,
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, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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.

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. 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 300, 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
“Alte 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 po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 300, de 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 Co mu ni-
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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, 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 300, 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 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, 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 Pla nal-
ti na do Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Hé-
lio Cos ta, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si dên-
cia – Osmar Dias, Re la tor – Flá vio Arns – João
Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas –
Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Sér gio Gu er ra – 
Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Mão San ta
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 300, DE 2003

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, 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 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.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Hé lio
Cos ta, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si dên cia – 
Osmar Dias, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
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 Comunicação Social

....................................................................................
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)
....................................................................................

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. 62
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
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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 1.037, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 39,
de 2003 (nº 4.016/2001, na Casa de Ori-
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re-
pú bli ca que con ce de pen são es pe ci al a
Má rio Ko zel e Te re zi nha Ko zel.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

A pro po si ção le gis la ti va que ora apre ci a mos, de
ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, tem por ob je to a con-
ces são de pen são es pe ci al ao Sr. Má rio Ko zel e à Sra. 
Te re zi nha Ko zel, pais do sol da do Má rio Ko zel Fi lho,
mor to, em 26 de ju nho de 1968, em de cor rên cia da
ex plo são de um car ro-bom ba no por tão de en tra da do 
quar tel onde es ta va de sen ti ne la.

Con for me a Expo si ção de Mo ti vos nº 15/MJ, de
17 de ja ne i ro de 2001, subs cri ta pe los en tão Mi nis tros
de Esta do da Jus ti ça e da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, José Gre go ri e Wal deck Orné las, “os pais de
Má rio Ko zel Fi lho não fo ram in de ni za dos pela tra gé-
dia ocor ri da com seu fi lho nem lhes foi pos sí vel re ce-
ber pen são, de vi do ao fato de que ele não per ten cia
ao qua dro efe ti vo do Exér ci to, so men te cum pria ser vi-
ço mi li tar. Em ra zão dis so, ape nas re ce be ram, du ran-
te al guns tem po, uma pe que na aju da fi nan ce i ra. No
en tan to, cum pre re co nhe cer que Má rio Ko zel Fi lho foi
ví ti ma do con tur ba do pe río do que fi cou co nhe ci do
como “Re vo lu ção de 1964”.

Enten dem os Se nho res Mi nis tros que “o fato
que vi ti mou Má rio Ko zel Fi lho faz par te do pas sa do
re cen te do Bra sil, o qual não deve vol tar a re pe tir-se,
pois hoje o com pro mis so de toda a na ção é no sen ti-
do de for ta le cer a de mo cra cia pre sen te no co ti di a no
de cada bra si le i ro. No en tan to, é ne ces sá rio não ol vi-

dar a exis tên cia des se pas sa do e, no caso do Go ver-
no, agir com o ob je ti vo de mi no rar os la men tá ve is efe -
i tos de epi só di os como o ora re la ta do, que ine ga vel-
men te cons ti tui-se em uma má cu la na his tó ria do
País”.

A pro po si ção foi apre ci a da, quan do de sua tra -
mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, pe las Co mis sões
de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia, re ce ben do pa re cer
fa vo rá vel; Fi nan ças e Tri bu ta ção, onde o pa re cer foi
pela com pa ti bi li da de e pela ade qua ção or ça men tá ria
e fi nan ce i ra; e pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça e de Re da ção, que apro vou pa re cer pela cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va.

Nos ter mos do pro je to apro va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos, é con ce di da pen são es pe ci al, men sal
e vi ta lí cia, no va lor de R$330,00 (tre zen tos e trin ta re a-
is), aos pais do sol da do Má rio Ko zel Fi lho (art. 1º, ca-
put). Essa pen são é per so na lís si ma e não se trans mi te
aos her de i ros dos be ne fi ciá ri os (§ 2º do art. 1º). Caso a 
União ve nha a pa gar aos be ne fi ciá ri os uma in de ni za-
ção pelo mes mo fato, as im por tân ci as pa gas se rão de -
du zi das (§ 2º do art. 1º). Fi nal men te, a atu a li za ção do
va lor da pen são se fará con for me os mes mos ín di ces e 
cri té ri os es ta be le ci dos para os be ne fi ciá ri os do Re gi-
me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al (§ 3º do art. 1º).

II – Aná li se

O pro je to que ora se exa mi na nos pa re ce per ti-
nen te e opor tu no, seja quan to à es pe cí fi ca pen são
que ins ti tui, seja quan to ao con tex to ju rí di co e po lí ti co
em que se in se re. Com efe i to, o Esta do bra si le i ro tem
con ce di do in de ni za ções a fa mí li as de ci da dãos e ci -
da dãs de sa pa re ci dos du ran te o pe río do his tó ri co de
au to ri ta ris mo, e o faz em ho me na gem à de mo cra cia e 
à jus ti ça. Entre tan to, aque les que, ser vin do ao Esta -
do, fo ram vi ti ma dos por vi o lên cia a que não de ram ca -
u sa, e pela qual não ti ve ram qual quer res pon sa bi li da-
de, ain da não me re ce ram igual tra ta men to. Nos ter -
mos do pro je to que esta Co mis são apre cia, as par tes
são tra ta das de for ma equi li bra da e ade qua da, com o
que se faz jus ti ça na sua ple ni tu de.

III – Voto

Em face do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 39, de 2003.

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2003. – Lú cia
Vi a na, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor – Ana
Jú lia Ca re pa – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i-
de – Flá vio Arns – Ael ton Fre i tas – Ge ral do Mes -
qui ta  Ju ni or – Mão San ta – Ju vên cio da Fon se ca – 
Pa pa léo Paes – Edu ar do Aze re do –  Re gi nal do Du -
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ar te – Au gus to Bo te lho – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – 
Anto nio Car los Va la da res – Cé sar Bor ges – Efra im
Mo ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, 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 os Pro je-
tos de De cre to Le gis la ti vos nº 139 e 300, de 2003,
cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, se jam
apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que foi en -
ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 1.037, de 2003,
da Co mis são Assun tos So ci a is, con clu in do fa vo ra vel-
men te ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 39, de 2003
(nº 4.016/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que con ce de pen são es pe-
ci al a Má rio Ko zel e Te re zi nha Ko zel.

A ma té ria 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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 314, DE 2003

Dis põe so bre o pro ces so de fa bri ca-
ção da Cal, com o ob je ti vo de eli mi nar
ris cos de ge ra ção de com pos tos po lu en-
tes ao meio am bi en te, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  O pro ces so de fa bri ca ção da Cal, em

todo ter ri tó rio na ci o nal, su je i ta-se as nor mas es ta be-
le ci das nes ta lei.

Art. 2º  Para efe i to des ta lei, con si de ra-se o pro du-
to Cal nas suas for mas Vir gem, Hi dra ta da e Hi dra ta da
Re cu pe ra da, de acor do com as se guin tes de fi ni ções:

I – Cal Vir gem – o Óxi do de Cál cio ou
os Óxi dos de Cál cio e Mag né sio ob ti dos
atra vés da dis so ci a ção de ro cha cal cá ria, de 
ori gem cal cí ti ca, do lo mí ti ca ou mag ne si a na,

me di an te o for ne ci men to de ca lor em for nos
de cal ci na ção in dus tri a is e pos te ri or mo a-
gem ou não do pro du to cal ci na do em pul ve-
ri za do res in dus tri a is;

lI – Cal Hi dra ta da – o pro du to, na for -
ma de pó seco, re sul tan te da hi dra ta ção da
Cal Vir gem, ob ti da em pro ces so re a li za do
em equi pa men tos pró pri os de no mi na dos hi -
dra ta do res, onde, atra vés da adi ção con tro-
la da de água, ocor re a trans for ma ção do
Óxi do de Cál cio em Hi dró xi do de Cál cio ou
a trans for ma ção dos Óxi dos de Cál cio e
Mag né sio em Hi dró xi dos de Cál cio e Mag-
né sio, con for me for a com po si ção da Cal
Vir gem ori gi nal;

III – Cal Hi dra ta da Re cu pe ra da – o Hi -
dró xi do de Cál cio ou os Hi dró xi dos de Cál-
cio e Mag né sio, na for ma de pó seco, ob ti-
dos atra vés da re cu pe ra ção de sub pro du tos
in dus tri a is ori un dos de pro ces sos quí mi cos.

Pa rá gra fo úni co. Fica ve da do o uso de Cal Hi-
dra ta da Re cu pe ra da em pro ces sos in dus tri a is em pre-
ga dos para ob ten ção de pro du tos di re ta ou in di re ta-
men te li ga dos às in dús tri as far ma cêu ti ca, ve te ri ná ria
e ali men tí cia; ao tra ta men to de água para abas te ci-
men to pú bli co; aos fer ti li zan tes agrí co las, aos pro du-
tos para uso em ra ções ani ma is e aos pro du tos re la-
ci o na dos ao se tor su cro al co o le i ro em ge ral.

Art. 3º  Para efe i to des ta lei, con si de ram-se pro -
du to res de Cal:

I – Pro du tor Inte gra do – aque le que
pro duz Cal Vir gem ou Cal Hi dra ta da atra vés
de ins ta la ções in dus tri a is pró pri as, se jam
for nos de cal ci na ção, pul ve ri za do res ou hi-
dra ta do res, ten do como ma té ria-pri ma, ro-
cha cal cá ria ex tra í da de mina pró pria.

II – Pro du tor Não Inte gra do – aque le
que pro duz Cal Vir gem ou Cal Hi dra ta da
atra vés de ins ta la ções in dus tri a is pró pri as,
se jam for nos de cal ci na ção, pul ve ri za do res
ou hi dra ta do res, ten do como ma té ria-pri ma
ro cha cal cá ria ad qui ri da de ter ce i ros.

III – Trans for ma dor – aque le que re a li-
za a mo a gem de Cal Vir gem ou pro duz Cal
Hi dra ta da a par tir de Cal Vir gem ad qui ri da
de ter ce i ros, e atra vés de pul ve ri za do res ou
hi dra ta do res pró pri os, bem como aque le
que pro duz Cal Hi dra ta da Re cu pe ra da a
par tir do re pro ces sa men to de sub pro du tos
in dus tri a is.
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Da Ma té ria-pri ma

Art. 4º  A ro cha cal cá ria uti li za da como ma té-
ria-pri ma para a pro du ção de Cal Vir gem ou de Cal
Hi dra ta da, por pro du to res in te gra dos, não in te gra dos
ou trans for ma do res, será ob ti da em pro ces so ex tra ti-
vo de vi da men te le ga li za do no De par ta men to Na ci o-
nal de Pro du ção Mi ne ral.

§ 1º  os mé to dos de ex tra ção de vem es tar de
acor do com as re gras am bi en ta is vi gen tes;

§ 2º  a ex tra ção de pen de rá de Li cen ça de Insta -
la ção, Pla no de Con tro le Ambi en tal, Li cen ça de Ope -
ra ção e De cre to ou Por ta ria de La vra apro va dos pe las
au to ri da des com pe ten tes.

Art. 5º  A uti li za ção de sub pro du tos in dus tri a is
para pro du ção de Cal Hi dra ta da Re cu pe ra da atra vés de 
pro du to res trans for ma do res, es ta rá su je i ta à apro va ção
le gal pré via dos ór gãos am bi en ta is com pe ten tes.

Do Processo de Produção da Cal

Art. 6º  A cal ci na ção de ro cha cal cá ria para pro -
du ção de Cal Vir gem será re a li za da em for nos de cal -
ci na ção in dus tri a is, dos ti pos ro ta ti vo/ho ri zon tal ou
ver ti cal, com sis te ma de que i ma cons ti tu í do por ma -
ça ri cos, bar ras/ga so gê nio, vi gas ou lan ças, con for me
o tipo de com bus tí vel em pre ga do.

Pa rá gra fo úni co. Inde pen den te men te do sis te-
ma de que i ma as so ci a do ao for no de cal ci na ção, sua
ins tru men ta ção de ve rá per mi tir o efe ti vo con tro le e re -
gis tro das con di ções de que i ma dos com bus tí ve is
em pre ga dos.

Art. 7º  A hi dra ta ção de Cal Vir gem para pro du-
ção de Cal Hi dra ta da, na for ma de pó seco, será re a li-
za da em hi dra ta do res in dus tri a is, dos ti pos con ven ci-
o nal de pa lhe tas, ro ta ti vo/ho ri zon tal de ali men ta ção
con tí nua ou de alta pres são em câ ma ra fe cha da, ve -
da da a hi dra ta ção em tan ques ex pos tos di re ta men te
ao meio am bi en te.

Art. 8º  A pro du ção de Cal Hi dra ta da Re cu pe ra-
da es ta rá su je i ta à apro va ção pré via do pro ces so de
re cu pe ra ção quí mi ca para ob ten ção do pro du to jun to
aos ór gãos am bi en ta is com pe ten tes do Sis te ma Na -
ci o nal do Meio Ambi en te e aos con tro les de pro ces so
que fo rem jul ga dos ne ces sá ri os a cada caso.

Dos Combustíveis

Art. 9º  Obje ti van do a eli mi na ção de ris cos de
ge ra ção de com pos tos po lu en tes e a me lhor con ser-
va ção de ener gia tér mi ca pos sí vel no pro ces so de
cal ci na ção da ro cha cal cá ria para pro du ção de Cal
Vir gem, os com bus tí ve is em pre ga dos nes se pro ces-

so de ve rão ser es co lhi dos en tre as se guin tes clas ses:

I – óle os Com bus tí ve is, de qua is quer
ti pos, des de que de vi da men te cer ti fi ca dos
quan to à ori gem e à qua li da de, e com teor
de en xo fre que per mi ta emis sões at mos fé ri-
cas den tro dos li mi tes es ta be le ci dos na le-
gis la ção am bi en tal lo cal, sen do ex pres sa-
men te ve da da a uti li za ção de óle os con ten-
do adi ti vos clo ra dos e pre cur so res da for ma-
ção de di o xi nas/fu ra nos;

II – car vão mi ne ral, des de que aten-
den do às mes mas con di ções pres cri tas
para os óle os com bus tí ve is;

III – car vão ve ge tal, gra nu la do ou na
for ma de mo i nha, des de que aten da às
mes mas con di ções pres cri tas para os óle os
com bus tí ve is.

IV – co que de pe tró leo, des de que
aten da às mes mas con di ções pres cri tas
para os óle os com bus tí ve is;

V –  gás na tu ral.
VI – le nha, des de que de ori gem de vi-

da men te le ga li za da, ori un da de plan ti os
para re flo res ta men to ou de áre as com ma-
ne jo le gal men te per mi ti do, con for me a le gis-
la ção am bi en tal per ti nen te.

VII – com bus tí ve is não con ven ci o na is
para uso em co-pro ces sa men to, des de que 
sua uti li za ção es te ja pre vi a men te sub me ti-
da à apro va ção e ao con tro le do ór gão am -
bi en tal lo cal com pe ten te, do Sis te ma Na ci-
o nal do Meio Ambi en te, ve da da a uti li za-
ção de com bus tí ve is con ten do com pos tos
clo ra dos e pre cur so res da for ma ção de di -
o xi nas/fu ra nos.

Das Práticas Preventivas
e Medidas de Controle

Art. 10.  Inde pen den te men te de sua clas se, do
pro ces so de pro du ção em pre ga do e dos com bus tí ve-
is uti li za dos, os pro du to res de Cal ob ser va rão as se -
guin tes prá ti cas pre ven ti vas e de con tro le em suas
uni da des de pro du ção:

I – cum pri men to da le gis la ção de se-
gu ran ça, sa ú de no tra ba lho e meio am bi en-
te vi gen te;

II – aná li se de ris cos com base em re-
gu la men tos e nor mas le ga is vi gen tes; e

III –  ela bo ra ção e apli ca ção de me di-
das es pe cí fi cas para con tro le da ge ra ção e
emis são de po lu en tes.
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Pa rá gra fo úni co. As me di das de con tro le apli-
cá ve is de ve rão es tar pre vis tas em pla no de mo ni to-
ra men to, ten do como al vos os con tro les do pro du to
e do pro ces so de pro du ção, e, como en fo ques mí ni-
mos, di o xi nas/fu ra nos e po lu en tes ga so sos à base
de en xo fre e ni tro gê nio (SOx e NOx).

Art. 11. O mo ni to ra men to do pro du to de ve rá es -
ta be le cer a co le ta diá ria de amos tras da Cal pro du zi-
da, o pre pa ro pe rió di co de amos tras com pos tas da
pro du ção e seu en vio para aná li se em la bo ra tó rio le -
gal men te cre den ci a do, se gun do o dis pos to a se guir:

I – o pre pa ro e en ca mi nha men to de
amos tras com pos tas da pro du ção diá ria de -
ve rá aten der a uma fre qüên cia mí ni ma tri-
mes tral, sal va guar da do o que dis pu ser a le -
gis la ção even tu al men te apli cá vel a con su-
mos es pe cí fi cos do pro du to;

II – em qua is quer das for mas da Cal, e 
in de pen den te men te de sua des ti na ção, a
pre sen ça de di o xi nas/fu ra nos no pro du to de -
ve rá aten der ao li mi te má xi mo de 500 pg/kg, 
ex pres so com base no I-TEQ – ín di ce de to -
xi dez equi va len te ao com pos to 2,3,7,8
TCDD – te tra clo ro di ben zo di o xi na, e em grau 
de de tec ção mí ni mo;

III – o pla no de mo ni to ra men to de ve rá
pre ver ade qua dos acon di ci o na men to e iden -
ti fi ca ção das amos tras diá ri as e com pos tas
pelo pe río do mí ni mo de 12 (doze) me ses.

Art. 12. O mo ni to ra men to do pro ces so de pro-
du ção en fo ca rá amos tra gens es pe cí fi cas para con-
tro le da dis per são de po lu en tes na at mos fe ra, me di-
an te a co le ta pe rió di ca de amos tras das emis sões
ori un das dos for nos de cal ci na ção e a re a li za ção de
aná li ses para de tec ção dos ín di ces de di o xi nas/fu ra-
nos e de com pos tos ga so sos à base de en xo fre
(SOx) e ni tro gê nio (NOx), nas for mas de fi ni das a se -
guir:

I – a amos tra gem de emis sões para
fins de de tec ção de di o xi nas/fu ra nos será
anu al e fe i ta por ór gãos cre den ci a dos; a dis -
per são de di o xi nas/fu ra nos na at mos fe ra de -
ve rá aten der ao li mi te má xi mo de 500
pg/Nm3, ex pres so com base no I-TEQ – ín -
di ce de to xi ci dez equi va len te ao com pos to
2,3,7,8 TCDD – te tra clo ro di ben zo di o xi na e
em grau de de tec ção mí ni mo;

II – a amos tra gem de emis sões para
fins de de tec ção de com pos tos ga so sos à
base de en xo fre (SOx) e ni tro gê nio (NOx)

de ve rá ser, no mí ni mo, anu al, fe i ta por ór-
gãos cre den ci a dos; os li mi tes má xi mos per -
mi ti dos de ve rão aten der ao dis pos to na le-
gis la ção am bi en tal lo cal vi gen te;

Art. 13. Os pro du to res de Cal man te rão em
suas uni da des de pro du ção, em lo cal de fá cil aces-
so para fins de fis ca li za ção, os re gis tros das aná li-
ses re a li za das para mo ni to ra men to do pro du to e do
pro ces so de pro du ção, e de ma is in for ma ções per ti-
nen tes, con for me itens pres cri tos nos ar ti gos 10, 11
e 12 des ta lei.

Das Dis po si ções Fi na is

Art. 14. A par tir da data de pu bli ca ção des ta lei,
os pro du to res de Cal te rão o pra zo de 360 (tre zen tos
e ses sen ta) dias para pro mo ver as im ple men ta ções
ne ces sá ri as à re gu la ri za ção de seus pro ces sos de
pro du ção, con so an te o dis pos to nos ar ti gos 6º e 7º
des ta lei; e de 30 (trin ta) dias para o ple no aten di men-
to às re gu la ri za ções e aos con tro les es ta be le ci dos
nos de ma is ar ti gos, in de pen den te men te de no ti fi ca-
ção pré via, após o que es ta rão su je i tos à apli ca ção
das san ções pre vis tas no ar ti go 17.

Art. 15. Te rão pri o ri da de na con ces são de in cen-
ti vos fis ca is e fi nan ce i ros ofi ci a is os pro du to res de Cal 
que in vis tam na atu a li za ção tec no ló gi ca de seu pro -
ces so de pro du ção ou em equi pa men tos que te nham
como ob je ti vo ou con se qüên cia a me lho ria das con di-
ções de qua li da de do meio am bi en te e da sa ú de do
tra ba lha dor, ou que con cor ram para a re du ção dos
con su mos de ener gi as elé tri ca e tér mi ca no pro ces so
de pro du ção.

Art. 16. A uti li za ção de no vas tec no lo gi as de pro -
du ção de Cal, di fe ren tes da que las re gu la men ta das
nes ta lei, de pen de rá de au to ri za ção e de ava li a ções
de ris co pre vis tas na le gis la ção vi gen te, ve da da a in -
tro du ção de qua is quer pro ces sos que pos sam ofe re-
cer ris cos de ge ra ção de di o xi nas/fu ra nos.

Art. 17. Na hi pó te se de in fra ção das de ter mi na-
ções des ta lei, os ór gãos de fis ca li za ção com pe ten-
tes, sem pre ju í zo de ou tras co mi na ções le ga is, apli -
ca rão uma ou mais das se guin tes me di das:

I – Adver tên cia;
II – Mul ta:
III – Sus pen são tem po rá ria da ati vi da-

de in dus tri al;
IV – Sus pen são de fi ni ti va da ati vi da de

in dus tri al.

Art. 18. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei que ora sub me te mos ao exa me
do Con gres so Na ci o nal, de cor re da pre men te ne ces-
si da de do es ta be le ci men to de nor mas fe de ra is que
re gu lem o pro ces so de ob ten ção da Cal, com o ob je ti-
vo de eli mi nar ris cos de ge ra ção de com pos tos po lu-
en tes ao meio am bi en te.

Esta ne ces si da de le vou o De pu ta do Ro nal do
Vas con cel los (PL-MG), a apre sen tar o PL nº
4.134/01, dis pon do so bre o pro ces so de cal ci na ção
da ro cha cal cá ria, que, da mes ma for ma, pre ten dia
afas tar to tal men te, como des ta ca do em sua jus ti fi ca ti-
va, qual quer ame a ça de ge ra ção de di o xi nas e a con -
ta mi na ção do meio am bi en te, da cal e dos pro du tos
que dela se uti li zam em seus pro ces sos in dus tri a is.”

Lem bra va ele, ade ma is, que “a des co ber ta da
pre sen ça de di o xi nas no le i te de vaca pro du zi do na
Ale ma nha, em 1997, le vou a uma in ves ti ga ção que
cons ta tou que sua ori gem foi o fa re lo de pol pa cí tri ca
(CPP – ci trus pel let pulp) ex por ta do pela in dús tria
bra si le i ra à Eu ro pa, e que era uti li za do na ra ção para
o gado. O ras tre a men to que se se guiu à cons ta ta ção
do pro ble ma aca bou por apon tar como um ele men to
con co mi tan te a cal usa da no pro ces so de se ca gem e
cor re ção de aci dez da pol pa.

A con ta mi na ção por di o xi nas não tem ori gem na 
cal, pro pri a men te, mas sim no seu pro ces sa men to,
quan do re a li za do sem a ob ser va ção dos mí ni mos pa -
drões téc ni cos ou quan do afron ta as nor mas que re -
gu lam o con tro le do meio am bi en te e da sa ú de pú bli-
ca. Ape sar dis so, ain da é pos sí vel en con trar de ze nas
de pro du to res que, cri mi no sa men te, re a li zam a cal ci-
na ção com a que i ma de pne us, bor ra cha, fixo plás ti co
ou ou tros com bus tí ve is al ter na ti vos. Essa al ter na ti va
co lo ca em ris co a sa ú de e a vida de mi lhões de pes -
so as no Bra sil e dos de ma is pa í ses que im por tam
pro du tos bra si le i ros.

A di o xi na não é en con tra da em es ta do puro na
na tu re za, sen do uni ca men te re sul tan te da ati vi da de
in dus tri al do ho mem. É um com pos to al ta men te tó xi-
co, as so ci a do a do en ças como a clo ro ac ne (erup ções
cu tâ ne as que po dem de for mar o ros to de uma pes-
soa), o cân cer no fí ga do; o cân cer no pa la to, no na riz,
na lín gua, no apa re lho res pi ra tó rio, na ti reói de; a que -
da de imu ni da de; mal for ma ções e óbi tos fe ta is; abor -
ta men tos; dis túr bi os hor mo na is. Ou tros pro ble mas
as so ci a dos à di o xi na são o au men to de co les te rol e
tri gli cé ri des, a hi per pig men ta ção da pele, do res de
ca be ça e nos mús cu los, ne u ro pa ti as, per da da li bi do
e de sor dens do sen so.

O in ci den te com o CPP bra si le i ro ge rou for te re -
per cus são no Bra sil e na Eu ro pa, ten do como con se-
qüên ci as a con de na ção de um lote de 100 mil to ne la-
das do pro du to e a sus pen são da ex por ta ção des se
pro du to por um pe río do de um ano, com per da da sa -
fra e pre ju í zos que ex ce de ram à casa de 100 mi lhões
de dó la res. Após esse fato, o Go ver no bra si le i ro pas -
sou a exi gir um mo ni to ra men to da pro du ção de cal
como con di ção obri ga tó ria para a ma nu ten ção do re -
gis tro do es ta be le ci men to pro du tor e do pró prio pro -
du to jun to ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra, que pro i biu
tam bém a re cu pe ra ção quí mi ca de re sí du os e a uti li-
za ção de com bus tí ve is ina de qua dos. Entre tan to, o
mo ni to ra men to de di o xi nas ao li mi te de 500pg/kg é le -
gal men te exi gi do ape nas ao pro du to em pre ga do para 
pro du ção de ra ção ani mal, não sen do apli ca do a ou -
tros se to res.

Qu e re mos com a pre sen te pro po si ção que es -
sas exi gên ci as de cons tan te mo ni to ra men to do pro-
ces so de cal ci na ção da ro cha cal cá ria se jam es ten di-
das a to dos os se to res que se uti li zam da cal como in -
su mo bá si co de pro ces so. E o caso de se to res como o 
su cro al co o le i ro, onde a cal tem um im por tan te pa pel
como ele men to re du tor de aci dez e cla ri fi ca dor do
cal do-de-cana – a ga ra pa em pre ga da no re fi no do
açú car – e tam bém como ele men to usa do no tra ta-
men to da água de la va gem da cana. Ou tros se to res
de ris co de re le van te im por tân cia são o de tra ta men to
de eflu en tes e de água para o abas te ci men to pú bli co,
o de pro du ção de ce lu lo se e pa pel, e o de pro du ção
de fos fa tos e fer ti li zan tes para uso na in dús tria agro -
pe cuá ria, aos qua is jun tam-se os ma i o res con su mi-
do res de cal no País, que são os se to res si de rúr gi co e 
de cons tru ção ci vil.

A cal é tam bém am pla men te apli ca da na in dús-
tria de cen te nas de me di ca men tos, na fa bri ca ção do
áci do lác ti co e con ser van tes, in gre di en tes ne ces sá ri-
os em qua se to dos os ali men tos en la ta dos, na fa bri-
ca ção de re fri ge ran tes e cer ve jas e na já ci ta da pro -
du ção de ra ção ani mal”.

Aque le pro je to foi apro va do na Co mis são de Mi -
nas e Ener gia da Casa de ori gem, e, como não po de-
ria de i xar de ser, sus ci tou um am plo de ba te en tre os
se to res en vol vi dos com a ma té ria que in ten ta va re gu-
la men tar, o que evi den ci ou a ne ces si da de de seu
apri mo ra men to, que o au tor se pron ti fi cou, des de
logo, a fa zer.

Ocor reu, po rém, que os ajus tes ne ces sá ri os
não pu de ram ser fe i tos na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção (CCJR), onde se en con tra va,
vez que re gi men tal men te ca be ria a ela ape nas exa -
mi nar a sua cons ti tu ci o na li da de, le ga li da de, ju ri di ci-
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da de, re gi men ta li da de e téc ni ca le gis la ti va. Pos te ri or-
men te, por for ça de dis po si ti vo re gi men tal, o ci ta do
pro je to aca bou sen do ar qui va do.

Assim sen do, en ten de mos que a sua apre sen ta-
ção no Se na do Fe de ral, de vi da men te apri mo ra da, é a 
so lu ção mais con ve ni en te à so lu ção do pro ble ma.

É de fun da men tal im por tân cia o en ga ja men to
do pro du tor lo cal de cal ao con ce i to de for ne ci men to
res pon sá vel. E o pro je to que ora sub me te mos ao cri -
vo do Con gres so Na ci o nal pre ten de jus ta men te im por
os pa drões mí ni mos a se rem se gui dos pe los res pec ti-
vos pro du to res em todo o País, para ade qua da dis ci-
pli na de suas ati vi da des e o afas ta men to ou eli mi na-
ção dos ris cos de ge ra ção de com pos tos po lu en tes
nes sas ati vi da des.

Para tan to, o que ago ra se pro põe é um pro je to
com ple to, que dis ci pli ne des de a clas si fi ca ção de pro -
du tos e pro du to res, até pa drões re que ri dos para o
pro ces so de pro du ção de cal como um todo, abran-
gen do:

– a ma té ria pri ma a ser em pre ga da na
pro du ção da cal – pa drões para a ex tra ção
da ro cha cal cá ria e res tri ções ao uso de
sub pro du tos in dus tri a is;

– o pro ces so de pro du ção da cal em si 
– pa drões a se guir na cal ci na ção e na hi dra-
ta ção do pro du to cal ci na do;

– os com bus tí ve is – de fi ni ção das clas -
ses de com bus tí ve is ace i tá ve is para uso no
pro ces so de cal ci na ção, ob je ti van do a eli mi-
na ção dos ris cos de con ta mi na ção da ge ra-
ção de po lu en tes;

– as prá ti cas pre ven ti vas e me di das de 
con tro le apli cá ve is ao pro du to e ao pro ces-
so de pro du ção, in clu in do a de fi ni ção de
me di das es pe cí fi cas para con tro le da ge ra-
ção e emis são de po lu en tes, com ên fa se em 
di o xi nas e na emis são de com pos tos ga so-
sos à base de óxi dos de en xô fre (SOx) e ni -
tro gê nio (NOx), res pon sá ve is pela ocor rên-
cia do fe nô me no de chu vas áci das.

A in clu são des ses con ce i tos no bojo de uma
Lei Fe de ral re pre sen ta ria um enor me avan ço e a
con so li da ção de todo um pro ces so de re gu la men ta-
ção há mu i to re i vin di ca do por to dos que es tão com -
pro me ti dos efe ti va men te com os con ce i tos de atu a-
ção res pon sá vel.

Des ta for ma, e como o pre sen te pro je to na re a li-
da de con subs tan cia toda uma dis cus são que vem sen -
do fe i ta há al guns anos en tre os pro du to res do se tor e

a Se cre ta ria de Qu a li da de Ambi en tal nos Assen ta-
men tos Hu ma nos do Mi nis té rio do Meio Ambi en te; a
FEAM (Fun da ção Esta du al do Meio Ambi en te de Mi -
nas Ge ra is); a Se cre ta ria do Meio Ambi en te de Mi nas
Ge ra is; a Câ ma ra Ambi en tal da Indús tria de Pro du tos
de Mi ne ra is não-me tá li cos de São Pa u lo, co or de na da
pela Ce tesb; e o DFPA (De par ta men to de Fo men to da
Pro du ção Ani mal), do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, en tre
ou tros, en ten de mos que nos sos no bres pa res cer ta-
men te da rão a ele a in dis pen sá vel aco lhi da.

Sala das Ses sões 7 agos to de 2003. – Se na dor
Ael ton Fre i tas.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 315,
COMPLEMENTAR

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Me sor re gião Me ta de Sul do Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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

para efe i tos de ar ti cu la ção da ação ad mi nis tra ti va da
União e do Esta do do Rio Gran de do Sul, con for me
pre vis to nos arts. 21, in ci so IX, 43 e 48, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, a Me sor re gião Me ta de Sul do
Esta do do Rio Gran de do Sul.

§ 1º A Me sor re gião Me ta de Sul do Esta do do
Rio Gran de do Sul é cons ti tu í da pe las se guin tes
Sub-re giões e Mu ni cí pi os:

a) Sub-Re gião da Cam pa nha: Bagé,
Ca ça pa va do Sul, Can di o ta, Dom Pe dri to,
Hu lha Ne gra e La vras do Sul;

b) Sub-Re gião Cen tral: Agu do, Ca ce-
qui, Ca cho e i ra do Sul, Cer ro Bran co, Di ler-
man do de Agui ar, Dona Fran cis ca, Fa xi nal
do So tur no, For mi gue i ro, For mi gue i ro, Ita a-
ra, Ivo rá, Ja gua ri, Jarí, Jú lio de Cas ti lhos,
Mata, Nova Espe ran ça do Sul, Nova Pal ma,
Novo Ca bra is, Pa ra í so do Sul, Pi nhal Gran -
de, Qu e ve dos, Res tin ga Seca, San ta Ma ria,
San ti a go, São Fran cis co de Assis, São João 
do Po le si ne, São Mar ti nho da Ser ra, São
Pe dro do Sul, São Sepé, São Vi cen te do
Sul, Sil ve i ra Mar tins, To ro pi, Tu pan ci re tã,
Unis tal da e Vila Nova do Sul;

c) Sub-Re gião Cen tro-Sul: Aram ba ré,
Arro io dos Ra tos, Ba rão do Tri un fo, Bar ra do 
Ri be i ro, Bu tiá, Ca ma quã, Cer ro Gran de do
Sul, Char que a das, Chu vis ca, Dom Ee li ci a-
no, Ma ri a na Pi men tel, Mi nas do Leão, São
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Je rô ni mo, Sen ti ne la do Sul, Ser tão San ta na
e Ta pes;

d) Sub-Re gião Fron te i ra Oes te: Ale gre-
te, Bar ra do Qu a rai, Ita qui, Ma çam ba rá, Ma -
no el Vi a na, Qu a rai, Ro sá rio do Sul, San ta na
do Li vra men to, São Bor ja, São Ga bri el e
Uru gua i a na;

e) Sub-Re gião Li to ral: Ca pi va ri do Sul,
Mos tar das e Pal ma res do Sul;

f) Sub-Re gião Vale do Rio Par do: Can -
de lá ria, Encru zi lha da do Sul, Ge ne ral Câ-
ma ra, Pan ta no Gran de, Pas so do So bra do,
Rio Par do e Vale Ver de;

g) Sub-Re gião Sul: Ama ral Fer ra dor,
Arro io Gran de, Can gu çu, Ca pão do Leão,
Cer ri to, Chui, Cris tal, Her val, Ja gua rão, Mor -
ro Re don do, Pe dro Osó rio, Pe lo tas, Pi nhe i ro
Ma cha do,

Pi ra ti ni, Rio Gran de, San ta Vi tó ria do Pal mar,
San ta na da Boa Vis ta, São José do Nor te, São Lou -
ren ço do Sul, Ta va res e Tu ru çu.

§ 2º Os Mu ni cí pi os que vi e rem a ser cons ti tu í-
dos a par tir do des mem bra men to de ter ri tó rio de Mu -
ni ci pio ci ta do no § 1º des te ar ti go pas sa rão a com por,
au to ma ti ca men te, a Me sor re gião Me ta de Sul do
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar um 
Con se lho Admi nis tra ti vo para co or de nar as ati vi da-
des a se rem de sen vol vi das na Me sor re gião Me ta de
Sul do Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 3º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir
o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to da Me sor-
re gião Me ta de Sul do Esta do do Rio Gran de do Sul.

Pa rá gra fo úni co. O Pro gra ma Espe ci al de De-
sen vol vi men to da Me sor re gião Me ta de Sul do Esta do
do Rio Gran de do Sul es ta be le ce rá, ou vi dos os ór -
gãos com pe ten tes, me di an te con vê ni os e con tra tos,
cri té ri os e nor mas para uni fi ca ção dos pro ce di men tos
re la ti vos aos ser vi ços pú bli cos, abran gi dos os fe de ra-
is, es ta du a is e mu ni ci pa is, tan to di re tos quan to in di re-
tos, es pe ci al men te em re la ção aos se guin tes itens:

I – ta ri fas, fre tes e se gu ros, ou vi do o
Mi nis té rio da Fa zen da;

II – li nhas de cré di to es pe ci a is para ati -
vi da des pri o ri tá ri as;

III – isen ções e in cen ti vos fis ca is, em
ca rá ter tem po rá rio, de fo men to a ati vi da des
pro du ti vas em pro gra mas de ge ra ção de
em pre gos e fi xa ção de mão-de-obra.

Art. 4º Os pro gra mas e pro je tos pri o ri tá ri os
para a Me sor re gião, com es pe ci al ên fa se à ir ri ga-
ção, re cur sos hí dri cos, tu ris mo, re for ma agrá ria,
meio am bi en te e sis te mas de trans por te, e os de ma-
is, re la ti vos a in fra-es tru tu ra bá si ca e ge ra ção de
em pre gos, se rão fi nan ci a dos com re cur sos:

I – de na tu re za or ça men tá ria, que lhe
fo rem des ti na dos pela União, na for ma da
lei;

II – de na tu re za or ça men tá ria, que lhe
fo rem des ti na dos pelo Esta do do Rio Gran -
de do Sul e pe los Mu ni cí pi os abran gi dos;

III – de ope ra ções de cré di to in ter nas e 
ex ter nas.

Art. 5º A União, o Esta do do Rio Gran de do Sul 
e os Mu ni cí pi os re fe ri dos no § 1º do art. 1º po de rão
fir mar con vê ni os e con tra tos en tre si, com o pro pó si-
to de aten der ao dis pos to nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 6º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Rio Gran de do Sul, em bo ra con si de ra do um
es ta do rico, ao lon go da his tó ria, as sis tiu à de gra da-
ção eco nô mi ca e so ci al de con si de rá vel par ce la de
seu ter ri tó rio, a Me ta de Sul.

Du ran te mu i to tem po, a União im pe diu que a
Me ta de Sul se de sen vol ves se no mes mo pas so do
res tan te do es ta do. Te mia, o Po der Cen tral, in va sões
de pa í ses vi zi nhos, em fun ção da he ran ça co lo ni al de
con fli tos na fron te i ra. Em fun ção des sa po lí ti ca, a Me -
ta de Sul se res sen te, até hoje, do fato de ter fi ca do
com pul so ri a men te fora da rota de in ves ti men tos in-
dus tri a is e agrí co las que con du zi ram a ou tra “me ta de”
do es ta do, a Me ta de Nor te, ao de sen vol vi men to.

Da dos exis ten tes apon tam que, em 1890, a Me -
ta de Sul con cen tra va mais da me ta de da po pu la ção
ga ú cha; pou co mais de meio sé cu lo de po is, con ta va
so men te com cer ca de 25% do to tal. Se gun do re la tó-
rio da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio Gran -
de do Sul, em 1939, a re gião era res pon sá vel por 38% 
do Pro du to Inter no Bru to (PIB) ga ú cho. Atu al men te,
esta par ti ci pa ção caiu para ape nas 16%, ín di ce pre o-
cu pan te, con si de ran do-se que a re gião re pre sen ta
56% do ter ri tó rio ga ú cho.

O Go ver no Fe de ral já re co nhe ceu a si tu a ção es -
pe ci al des sa re gião de fron te i ra, ao ins ti tu ir, para fins
de pla ne ja men to, a Me sor re gião da Me ta de Sul do
Esta do do Rio Gran de do Sul, vis to tra tar-se da ma i or
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área fron te i ri ça do Mer co sul, in se ri da na re gião de
fron te i ra com o Uru guai e a Argen ti na.

Não obs tan te o Mer co sul ter re pre sen ta do a am -
pli a ção dos flu xos co mer ci a is e o sur gi men to de no-
vas opor tu ni da des de in ves ti men to e de ex por ta ção, a 
cri a ção de al ter na ti vas eco nô mi cas para essa re gião
fron te i ri ça não sur ti rá efe i tos, caso não se jam fe i tos
in ves ti men tos na in fra-es tru tu ra lo cal e ga ran ti do aos
em pre en de do res ma i or aces so a fi nan ci a men tos.

Os mu ni cí pi os da zona fron te i ri ça do Esta do do
Rio Gran de do Sul fo ram os que mais so fre ram o im -
pac to eco nô mi co e so ci al de acor dos mul ti la te ra is ne -
go ci a dos pe los res pec ti vos go ver nos, no âm bi to do
mer ca do co mum re gi o nal, que afe ta ram dra ma ti ca-
men te a agri cul tu ra, a agro in dús tria, o co mér cio e o
em pre go na re gião.

A pre sen te pro po si ção, ins pi ra da nas Leis Com -
ple men ta res nºs 94, de 19-2-1998, e 112 e 113, am -
bas de 19-9-2001, ofe re ce a opor tu ni da de de cor ri gir
dis tor ções, re sul tan tes de es tra té gi as, de ci sões di plo-
má ti cas e acor dos co mer ci a is as si na dos pelo Go ver-
no Fe de ral com os pa í ses vi zi nhos do Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Pe -
dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI COMPLEMENTAR Nº 94,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do
Dis tri to Fe de ral e Entor no – RIDE, e ins ti-
tu ir o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi-
men to do Entor no do Dis tri to Fe de ral, 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 Com ple men tar:
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 112,
DE 19 DE SETEMBRO DE 2001

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to da
Gran de Te re si na e ins ti tu ir o Pro gra ma
Espe ci al de De sen vol vi men to da Gran de
Te re si na e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 113,
DE 19 DE SETEMBRO DE 2001

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Admi nis tra ti va Inte gra da de De-
sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju -
a ze i ro/BA e ins ti tu ir o Pro gra ma Espe ci al
de De sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE
e Ju a ze i ro/BA.

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 Com ple men tar:
....................................................................................

Art. 21.* Com pe te à União:
....................................................................................

IX – ela bo rar e exe cu tar pla nos na ci o na is e re gi-
o na is de or de na ção do ter ri tó rio e de de sen vol vi men-
to eco nô mi co e so ci al;
....................................................................................

Art. 43. Para efe i tos ad mi nis tra ti vos, a União po -
de rá ar ti cu lar sua ação em um mes mo com ple xo ge o-
e co nô mi co e so ci al, vi san do a seu de sen vol vi men to e
à re du ção das de si gual da des re gi o na is.
....................................................................................

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:
....................................................................................

IV – 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;
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 316, DE 2003

Dá nova re da ção ao art. 3º da Lei nº
10.029, de 20 de ou tu bro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 10.029, de 20 de ou tu-

bro de 2000, que es ta be le ce nor mas ge ra is para a
pres ta ção de ser vi ços ad mi nis tra ti vos e de ser vi ços
au xi li a res de sa ú de e de de fe sa ci vil nas Po lí ci as Mi li-
ta res e nos Cor pos de bom be i ros e dá ou tras pro vi-
dên ci as, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
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“Art. 3º Po de rão ser ad mi ti dos como
vo lun tá ri os à apre sen ta ção dos ser vi ços,
prefe ren ci al men te, nes ta or dem:

I – me no res de vin te e três anos que
te nham pres ta do ser vi ço mi li tar obri ga tó-
rio; e

II – ma i o res de de zo i to e me no res de
vin te e três anos de am bos os se xos.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 10.029 é me ri tó ria, na me di da em que fa -
cul ta aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral ins ti tu ir a pres -
ta ção vo lun tá ria de ser vi ços ad mi nis tra ti vos e au xi li a-
res de sa ú de e de de fe sa ci vil nas Po li ci a is Mi li ta res e
nos Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res, por tem po de ter-
mi na do e me di an te au xí lio men sal com pen sa tó rio.

Entre tan to, li mi ta o cam po de re cru ta men to
àque les “que ex ce de rem às ne ces si da des de in cor-
po ra ção das For ças Arma das”, além das “mu lhe res
na mes ma fa i xa etá ria” (ma i o res de de zo i to e me no-
res de vin te e três anos).

Com a nova re da ção dada ao art. 3º, con tem-
pla-se, tam bém, o efe ti vo que te nha pres ta do o ser vi-
ço mi li tar obri ga tó rio, o qual, por este fato mes mo, já
re ce beu, em gran de par te, o tre i na men to ne ces sá rio
à as sun ção de ser vi ços de cuja fal ta se res sen tem os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral.

Des te modo, a ad mis são de tais efe ti vos irá per -
mi tir às po lí ci as mi li ta res a sua alo ca ção aos ser vi ços
in ter nos dos quar téis e àque les de guar da em even -
tos de ba i xo po ten ci al de ris co, li be ran do os po li ci a is
pro fis si o na is para as ações de com ba te ao cri me.

Com esta pe que na al te ra ção, a Lei nº 10.029
aten de rá aos re cla mos das au to ri da des es ta du a is
nas ações de re pres são ao cri me or ga ni za do, per mi-
tin do, ain da, que os sol da dos li be ra dos do ser vi ço mi -
li tar obri ga tó rio pos sam ob ter uma ocu pa ção dig na e
de gran de pro ve i to para o seu fu tu ro ime di a to.

Evi tar-se-á, de ou tro modo, que, li be ra dos das
obri ga ções mi li ta res e não en con tran do, de ime di a to,
um em pre go na so ci e da de ci vil, ve nham a ter seus
co nhe ci men tos, ad qui ri dos nos quar téis, apro ve i ta-
dos pelo cri me or ga ni za do.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Pe-
dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.029, DE 20 DE OUTUBRO DE 2000

Esta be le ce nor mas ge ra is para a
pres ta ção vo lun tá ria de ser vi ços ad mi-
nis tra ti vos e de ser vi ços au xi li a res de sa -
ú de e de de fe sa ci vil nas Po lí ci as Mi li ta-
res e nos Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res
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. 3º Po de rão ser ad mi ti dos como vo lun tá ri os
à pres ta ção dos ser vi ços:

I – ho mens, ma i o res de de zo i to e me no res de
vin te e três anos, que ex ce de rem às ne ces si da des de
in cor po ra ção das For ças Arma das; e

II – mu lhe res, na mes ma fa i xa etá ria do in ci so I.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu a Men sa gem nº 156, de 2003 (nº 367/2003, na
ori gem), de 5 do cor ren te, pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do in ci so II do art.
7º da Lei nº 9.069, de 1995, o de mons tra ti vo das
emis sões do real re fe ren te ao se gun do 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. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es -
go tou 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 215, de 2003 (nº 2.407/2002,
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 Antô nio Bar ba ra para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na 
ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná.

Ten do sido apro va da 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.
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Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en -
cer rou on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, de 2003 (nº
1.233/2003, na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº
8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, que “dis põe so bre
a isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
– IPI, na aqui si ção de au to mó ve is para uti li za ção no
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros, bem como por
pesso as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na-
dos ao trans por te es co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as”, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria 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) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu o Avi so nº 960, de 2003 , na ori gem, de 4 de ju -
nho úl ti mo, do Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi-
nhan do có pia do Acór dão nº 622/2003 – TCU (Ple ná-
rio), bem como dos res pec ti vos re la tó rio e voto que o
fun da men tam, so bre pe di do de re e xa me in ter pos to
pelo Ban co do Nor des te do Bra sil – BNB – con tra a
De ci são nº 99/2001, da que le Tri bu nal, re fe ren te à au -
di to ria ope ra ci o nal re a li za da no Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE (TC –
929.282/98-1).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 52, de 2001, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu o Avi so nº 989, de 2003 , na ori gem, de 4 de ju -
nho pas sa do, do Tri bu nal de Con tas da União, en ca-
mi nhan do có pia do Acór dão nº 640/2003 – TCU (Ple -
ná rio), bem como dos res pec ti vos re la tó rio e voto que
o fun da men tam, so bre au di to ria re a li za da, no pe río do
de 19/03 a 04/04 do cor ren te ano, nas obras de cons -
tru ção do Sis te ma de Abas te ci men to de Água Pão de
Açú car/Olhos D’Água das Flo res, no Esta do de Ala -
go as (TC – 004.594/2003-7).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 16, de 2001, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

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.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Infor mo a V. Exªs que de se jam fa zer uso da pa -
la vra pela or dem, para ins cri ção ou qual quer ou tra fi -
na li da de, que, as sim que en cer rar a le i tu ra do ex pe di-
en te, a pri me i ra Se na do ra a fa lar será a Se na do ra He -
lo í sa He le na, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Esta do
de Ala go as.

Ain da há ex pe di en te a ser lido. Mas an tes con -
ce do a pa la vra, pela or dem, à no bre Se na do ra He lo í-
sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, agra de ço a gen ti le za
de V. Exª e so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co mu-
ni ca ção ina diá vel an tes da Ordem do Dia, como pos -
si bi li ta o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Está re gis tra da a so li ci ta ção de V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – 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 a V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém gos ta ria de me ins-
cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel, na hora em
que V. Exª jul gar viá vel.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – 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 a V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém faço um pe di do de
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – 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 a V. Exª.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – 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 a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, so li ci to mi -
nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª au to ri za ção
para en ca mi nhar re que ri men to de ho me na gem ao
ilus tre jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, fa le ci do on tem.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– 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 a V. Exª.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, como Vice-Lí der e em
nome da Li de ran ça do PMDB, so li ci to a V. Exª ins cri-
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª, cer ta men te, de se ja fa zer co mu ni ca ção
de in te res se par ti dá rio, pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Exa ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia vai dar con ti nu i da de ao Expe di-
en te a ser lido, e, 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, § 2o, do Re gi men to Inter no, na se -
guin te or dem de ins cri ção: Se na do ra He lo í sa He le na,
do Par ti do dos Tra ba lha do res do Esta do de Ala go as;
Se na dor Le o nel Pa van, do PSDB do Esta do de San ta
Ca ta ri na; e Se na do ra Ide li Sal vat ti, do Par ti do dos
Tra ba lha do res do Esta do de San ta Ca ta ri na.

A Se na do ra Lú cia Vâ nia e o Se na dor Ma gui to
Vi le la – am bos ele i tos com ex pres si va vo ta ção no
Esta do de Go iás – es tão ins cri tos como pri me i ro e se -
gun do su plen tes para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – 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 a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, a exem plo do que faz o no bre
Se na dor Hé lio Cos ta, gos ta ria que V. Exª tam bém me
con ce des se a opor tu ni da de para en ca mi nha men to
de re que ri men to de ho me na gem pós tu ma ao jor na lis-
ta Ro ber to Ma ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Na hora opor tu na, V. Exª será aten di do, na for -
ma do Re gi men to e das ins cri ções.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 654, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos dos arts. 213 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, no dia 6
de agos to, do Jor na lis ta Ro ber to Iri neu Ma ri nho:

a) in ser ção em ata de 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 do Rio de Ja ne i ro, à
Assem bléia Le gis la ti va, à Aca de mia Bra si le i-
ra de Le tras e às Orga ni za ções Glo bo; e

c) re pre sen ta ção nos fu ne ra is.

Jus ti fi ca ção

O Bra sil per de um dos seus gran des ho mens.
Per de o País um dos es pa ços hu ma nos mais im por-
tan tes da his tó ria do Sé cu lo XX, quer como jor na lis ta,
quer como pa tri o ta.

Ro ber to Ma ri nho foi um des bra va dor, uma des -
tas per so na li da des for tes, que abrem ca mi nho, que
ven cem as re sis tên ci as e cons tro em no vos es pa ços
para so ci e da de. Ti nha as vir tu des do pro fis si o nal, a
von ta de de ter mi na da, a co ra gem sem te me ri da de, a
vi são pre ci sa do fu tu ro.

O jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho tem um lu gar de fi-
ni ti vo na his tó ria da co mu ni ca ção no Bra sil. Ele ex plo-
rou, quan do ela en ga ti nha va, to das as po ten ci a li da-
des da te le vi são. E dela o Bra sil pas sou a ser, na téc -
ni ca e no con te ú do, re fe rên cia mun di al.

Sua obra foi um mar co ini ci al. Com sua ex tra or-
di ná ria ca pa ci da de de li de ran ça e che fia for mou gran -
des equi pes, e com elas mo der ni zou o jor nal e a te le-
vi são, não só na in tro du ção de equi pa men tos de pon -
ta, mas so bre tu do no con te ú do, na lin gua gem, na for -
ma e no es ti lo de fa zer.

Como jor na lis ta, dis tin guiu-se prin ci pal men te
pela pre ci são na lin gua gem, indo ao âma go das
ques tões; e, em mo men tos di fí ce is da vida na ci o nal,
os seus fa mo sos edi to ri a is in di ca ram e in flu en ci a ram
ru mos.

Mu i tas ve zes, como Pre si den te da Re pú bli ca,
tive o pri vi lé gio das idéi as e do tes te mu nho do ho mem
que vi ve ra mo men tos cru ci a is de nos sa his tó ria, que
con vi ve ra com to dos os gran des ho mens de seu tem -
po, po lí ti cos, ci en tis tas, ar tis tas, es cri to res.

Sua so li da ri e da de im pli cou mu i tas ve zes em
ges tos de re sis tên cia, quan do abri gou com gran de
ge ne ro si da de nas suas em pre sas co le gas de jor nal
per se gui dos por idéi as que po di am ser mu i to di fe ren-
tes das suas.
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No cen tro da per so na li da de de Ro ber to Ma ri nho
sem pre es ti ve ram o ho mem de es pí ri to pú bli co, de
sen si bi li da de ar tís ti ca, pro mo tor das ar tes e gran de
aman te da pin tu ra, gran de de fen sor da na tu re za, e o
ho mem de fa mí lia, for man do uma fa mí lia que cul ti va
os seus va lo res e pre ser va o seu es pí ri to.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – José
Sar ney – Ro me ro Jucá – Re nan Ca lhe i ros – Ger -
son Ca ma ta – Ro dolp ho Tou ri nho – Anto nio Car -
los Ma ga lhães – Ce sar Bor ges – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Del cí dio Ama ral – Hé lio Cos ta – Pa u lo
Octá vio – Luiz Otá vio – Mag no Malta.

REQUERIMENTO Nº 655, DE 2003

Nos ter mos do Re gi men to Inter no,
art. 218, ca put, re que re mos a in ser ção
em ata de voto de pe sar pelo fa le ci men to
no dia de on tem, do pre si den te das Orga -
ni za ções Glo bo, Ro ber to Ma ri nho.

Jus ti fi ca ção

Nas ci do em 3 de de zem bro de 1904, fi lho de Iri -
neu Ma ri nho Co e lho de Bar ros e Fran cis ca Pi sa ni Ma -
ri nho, o em pre sá rio cons tru iu o ma i or con glo me ra do
de ve í cu los de co mu ni ca ção do Bra sil, cons ti tu í do por
emis so ras de te le vi são e de rá dio, pro ve dor de in ter net
e pe los jor na is O Glo bo, Extra e Diá rio de São Pa u lo.

Estu dou em es co las do Rio. Após a mor te do
pai, em 1925, não quis as su mir o co man do de O Glo -
bo. Pre fe riu co nhe cer, an tes, toda a es tru tu ra de fun ci-
o na men to do jor nal. Foi co pi des que, re da tor-che fe,
se cre tá rio e di re tor da que le jor nal. Em 1965 ina u gu-
rou a TV Glo bo. Ocu pan te da ca de i ra nº 39 da Aca de-
mia Bra si le i ra de Le tras, Ro ber to Ma ri nho era ca sa do
des de 1984 com Lily de Car va lho, sua ter ce i ra mu lher.
Era pai de qua tro fi lhos: Ro ber to Iri neu, José Ro ber to,
João Ro ber to e Pa u lo Ro ber to (este fa le ci do em
1970).

O pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, em nota
ofi ci al, ao la men tar a mor te do jor na lis ta Ro ber to Ma -
ri nho, afir mou: “Tem gen te que vem ao inun do a pas -
se io, tem gen te que vem ao mun do a ser vi ço. Ro ber to
Ma ri nho foi um ho mem que veio ao mun do a ser vi ço – 
qua se um sé cu lo de vida de ser vi ços pres ta dos à co -
mu ni ca ção, à edu ca ção e ao fu tu ro do Bra sil”.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Flá-
vio Arns – Fá ti ma Cle i de – Tião Vi a na – Ana Jú lia
Ca re pa – Ro ber to Sa tur ni no – Eu rí pe des Ca mar go
– João Ca pi be ri be – Mag no Mal ta – Ide li Sal va ti –
Anto nio Car los Va lar da res – Ge ral do Mes qui ta –
Ael ton Fre i tas.

REQUERIMENTO Nº 656, DE 2003

Re quer a in ser ção em Ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to do jor na lis ta
Ro ber to Ma ri nho.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor José Sar ney,

Com fun da men to no dis pos to no art. 218, in ci so
VII do Re gimen to Inter no do Se na do Fe de ral, re-
que i ro a Vos sa Exce lên cia a in ser ção em Ata de um
voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to, on tem à
no i te, do dono das Orga ni za ções Glo bo e Mem bro
da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, Jor na lis ta e
Escri tor Ro ber to Ma ri nho, com men sa gens de pê-
sa mes à fa mí lia, às Orga ni za ções Glo bo e à Aca de-
mia Bra si le i ra de Le tras.

Jus ti fi ca ção

Fa le ceu, on tem no fi nal da no i te, no Rio de Ja -
ne i ro, o sím bo lo do jor na lis mo em nos so País, Jor na-
lis ta Ro ber to Ma ri nho.

Vi ti ma do por um ede ma pul mo nar, o jor na lis ta
de 98 anos não re sis tiu à in ter ven ção ci rúr gi ca que
ten ta va pro lon gar sua pro fí cua exis tên cia. Per dem
seus fi lhos Ro ber to Iri neu, José Ro ber to e João Ro -
ber to, um pai ex tre mo so, per de sua es po sa Lilly de
Car va lho, um ma ri do de di ca do e amo ro so, per dem as 
Orga ni za ções Glo bo um di ri gen te exem plar, per de o
Bra sil um gran de lí der.

Nas ci do há qua se um sé cu lo, em 1904, Ro ber to
Ma ri nho, era fi lho do tam bém jor na lis ta Iri neu Ma ri-
nho, fa le ci do em 1925. Her de i ro de O Glo bo, não quis
as su mir, de ime di a to, a di re ção da em pre sa. An tes,
pro cu rou co nhe cer toda a es tru tu ra e fun ci o na men to
do jor nal, co me çan do como co pi des que, indo a re da-
tor-che fe, se cre tá rio e di re tor.

Do jor nal O Glo bo nas ceu um con glo me ra do de
ve í cu los de in for ma ção que in clui, ain da, os jor na is
Extra e Diá rio de São Pa u lo, e mis so ras de te le vi são e
rá dio, além de pro ve dor de in ter net.

Mas, o gran de ve í cu lo que deu enor me pro je ção
mun di al às Orga ni za ções Glo bo foi a TV Glo bo, ina u-
gu ra da em 1965. No ti ciá ri os, no ve las, pro gra ma ções
as mais di ver sas fi ze ram da Rede Glo bo de Te le vi são
a ma i or e mais ou vi da de nos so País, com pro je ções
no ex te ri or, onde as no ve las da Rede Glo bo eram pro -
je ta das des de Por tu gal até à Chi na.

A úl ti ma apa ri ção ofi ci al do Dr. Ro ber to Ma ri nho
foi no dia 29 de ju nho, na mis sa de ação de gra ças pe -
los 78 anos do jor nal O Glo bo.
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Rober to Ma ri nho era pai de qua tro fi lhos, um
de les, Pa u lo Ro ber to, fa le ci do em 1970. Os ou tros
três – Ro ber to Iri neu, José Ro ber to e Pa u lo Ro ber to
– as su mi ram, há al gum tem po, a di re ção efe ti va das
Or ga ni za ções Glo bo. A eles e a D. Lily de Car va lho o
nos so afe tu o so abra ço, nes te mo men to de pro fun da
tris te za.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Pe-
dro Si mon.

REQUERIMENTO Nº 657, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja apre-
sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo fa le-
ci men to do jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, apre sen tan do
con do lên ci as às Orga ni za ções Glo bo e à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Não acre di to na pre des ti na ção. Mi nha fi lo so fia
de vida as sen ta-se na ca pa ci da de que o tra ba lho, a
in te li gên cia, o ide a lis mo e a per se ve ran ça pos su em
para pro mo ver as gran des trans for ma ções da so ci e-
da de. Fo ram es sas as vir tu des que nor te a ram a vida
do fan tás ti co jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, que la men-
ta vel men te per deu a vida na no i te de on tem.

Ro ber to Ma ri nho en tra para a his tó ria como um
dos mais im por tan tes bra si le i ros nes ses 500 anos de
Bra sil. Sem dú vi da, o em pre sá rio de co mu ni ca ção do
Sé cu lo. Dono de uma das mais im pres si o nan tes bi o-
gra fi as da in te li gên cia bra si le i ra.

Ro ber to Ma ri nho mor reu aos 98 anos nos en si-
nan do que o se gre do do su ces so é o tra ba lho. Fo ram
78 anos de pro fis são des de o dia que iní ci ou suas ati -
vi da des nas ofi ci nas do jor nal A No i te, em 1923, no
Rio de Ja ne i ro. Dois anos de po is es ta va no re cém
fun da do O Glo bo, cujo co man do as su miu após a
mor te de seu pai.

A par tir daí ele efe ti va men te mos trou sua ca pa-
ci da de em pre sa ri al. O jor nal O Glo bo trans for mou-se
nas Orga ni za ções Glo bo, uma hol ding que con gre ga
15 mil fun ci o ná ri os e di ver sos ve í cu los de co mu ni ca-
ção, en tre os qua is a mais im por tan te te le vi são da
Amé ri ca La ti na e uma das cin co ma i o res do mun do, a
TV Glo bo.

Apre sen to hoje um re que ri men to para que o Se -
na do Fe de ral pos sa ex pres sar, em meu nome e de to -
dos os de ma is se na do res, os nos sos sin ce ros sen ti-
men tos de pe sar pela mor te des de ho mem ex tra or di-
ná rio. A es po sa do jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, Lily
Ma ri nho, e aos seus três fi lhos, João Ro ber to, Ro ber-
to Iri neu e José Ro ber to, a nos sa so li da ri e da de por

esse mo men to de pro fun da tris te za, ex ten si vo a to dos
os fun ci o ná ri os das Orga ni za ções Glo bo.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Ma-
gui to Vi le la.

REQUERIMENTO Nº 658, DE 2003

Re que rem voto de pe sar pelo fa le ci-
men to, ocor ri do on tem, dia 6-8-03, no Rio 
de Ja ne i ro, do jor na lis ta e aca dê mi co Ro -
ber to Ma ri nho, Pre si den te das Orga ni za-
ções Glo bo.

Re que re mos, nos ter mos do art. 218, do Re gi-
men to In ter no, a in ser ção em ata de voto de pe sar
pelo fa le ci men to, ocor ri do on tem, dia 6 de agos to de
2003, no Rio de Ja ne i ro, do jor na lis ta e aca dê mi co
Ro ber to Ma ri nho, pre si den te das Orga ni za ções Glo -
bo, re co nhe ci da men te um dos mais no tá ve is em pre-
en de do res bra si le i ros e re a li za dor de um dos ma i o res
e mais res pe i tá ve is com ple xos de co mu ni ca ção do
mun do.

Re que re mos que o voto de pe sar seja co mu ni-
ca do aos fa mi li a res do Dr. Ro ber to Ma ri nho, às Orga -
ni za ções Glo bo e à Aca de mia Bra si le i ra de Le tras.

Jus ti fi ca ção

Re co nhe ci da men te um dos ma i o res no mes da
área de co mu ni ca ção mun di al, o jor na lis ta Ro ber to
Ma ri nho, tam bém aca dê mi co da Aca de mia Bra si le i ra
de Le tras e cri a dor da Fun da ção Ro ber to Ma ri nho,
de di cou uma exis tên cia à in te gra ção bra si le i ra pela
in for ma ção. À fren te do com ple xo no ti ci o so e cul tu ral,
sou be ser van guar de i ro, não raro ino van do em tec no-
lo gia, como tam bém nos as pec tos cul tu ra is, ar tís ti cos
e ci en tí fi cos.

Como au tên ti co e bra vo de ten tor e de fen sor das
idéi as mais avan ça das, sem pre en ten deu que, mu i to
mais que o avan ço tec no ló gi co, as Orga ni za ções Glo -
bo – do jor nal ao rá dio, da te le vi são à in ter net – se já
in ter pre ta vam o País com fi de li da de, pre ci sa ria, para
uma na tu ral le gi ti mi da de, tam bém sen tir o Bra sil em
ili mi ta da pro fun di da de e apre ço sem bar re i ras.

O que se dis ser so bre o tra ba lho e a vida de Ro -
ber to Ma ri nho será pou co. Exter na mos, por isso, um
de po i men to que nos foi re cen te men te re pas sa do
aqui mes mo nes ta Casa. O de po i men to, que re ve la a
ex tra or di ná ria vi são des se gran de bra si le i ro, en cer ra
o diá lo go en tre ele e o fi lho mais novo, José Ro ber to,
quan do este, re cém-sa í do da fa cul da de, iria se ini ci ar
no jor na lis mo. O pai apon tou-lhe, en tão, não o ca mi-
nho que pa re cia o mais fá cil e que se ria o mais na tu-
ral, re co men dan do que o fi lho vi es se para Bra sí lia. E
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aqui, pro cu ras se o Se na do, como re pór ter ini ci an te
na co ber tu ra das ati vi da des des te Ple ná rio. Como
jus ti fi ca ti va, sen ten ci ou que o ver da de i ro jor na lis ta
deve sen tir o Bra sil, acres cen tan do: No Se na do e no
Con gres so se apren de a ser Bra sil!

Sala das ses sões, 7 de agos to de 2003. – Arthur
Vir gí lio, Lí der do PSDB – José Agri pi no Maia, Lí der
do PFL – Efra im Mo ra is, Lí der da Mi no ria.

REQUERIMENTO Nº 659, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 218, in ci so VII
e 221 do Re gi men to Inter no in ser ção em ata de voto
de pe sar pelo fa le ci men to do Jor na lis ta Ro ber to Ma ri-
nho, bem como a apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Jus ti fi ca ção

Mor reu na no i te des ta quar ta-fe i ra, 6 de agos to
de 2003, aos 98 anos, o em pre sá rio e jor na lis ta Ro -
ber to Ma ri nho, pre si den te das Orga ni za ções Glo bo.

Ro ber to Ma ri nho, ini ci ou seu im pé rio de co mu-
ni ca ção ao as su mir o jor nal O Glo bo, fun da do em
1925 por seu pai, Iri neu Ma ri nho. Ele não gos ta va mu -
i to de fa lar no pas sa do. Di zia que seu dia pre fe ri do era
o que es ta va por vir.

Vi ver 98 anos e ain da so nhar o fu tu ro é uma fe li-
ci da de para qual quer ser hu ma no. Mas vi ver 98 anos
re a li zan do so nhos é mais do que isso. É uma bên ção
que pou cos re ce bem na hu ma ni da de. Ro ber to Ma ri-
nho foi um des ses aben ço a dos.

O jor na lis mo foi sua lin gua gem, seu cos tu me e
sua casa des de a in fân cia. Estar bem, para ele, era
es tar bem in for ma do. Di zia que O Glo bo só se tor nou
um gran de jor nal por que per ten cia a uma fa mí lia de
cu ri o sos, de gen te que que ria sa ber de tudo o que se
pas sa va, e que uma boa re por ta gem era fe i ta de da -
dos, au dá cia e bom tex to.

Para os jor na lis tas que pas sa ram pela re da ção
de O Glo bo, com cer te za será ines que cí vel sua fi gu-
ra em sua sala de vi dro, len do to dos os te le gra mas
que che ga vam – fos sem de uma pe que na ci da de do
Rio ou de uma gran de ca pi tal do mun do. Para ele, fa -
zer jor na lis mo era po der dar o má xi mo de co ber tu ra,
com o ma i or nú me ro de da dos e a ma i or atu a li za ção
da in for ma ção. Ines que cí vel tam bém era seu en tu si-
as mo por no vos pro je tos, por aque las co i sas mais
mo der nas, que nin guém co nhe cia di re i to, mas que
aca ba ram sen do in dis pen sá ve is no nos so co ti di a no.

Vou ci tar uma per gun ta ou vi da ou tro dia, de
um es tu dan te de co mu ni ca ção: dá para pen sar o
Bra sil sem lem brar da TV Glo bo? Dá para ima gi nar

o Bra sil sem a cul tu ra te le vi si va a que o Dou tor Ro ber-
to e suas idéi as au da zes nos acos tu ma ram? É cla ro
que não.

A mes ma qua li da de que exi gia no jor nal im pres-
so mar cou a TV Glo bo des de o seu iní cio – um pa drão
de ex ce lên cia co nhe ci do em todo o mun do. E, mais do 
que uma IV, Ro ber to Ma ri nho pen sou numa rede de
co mu ni ca ção, algo fun da men tal para um País como o 
nos so. Por meio da rede de TV, o pa u lis ta fi cou pró xi-
mo do ama zo nen se, o per nam bu ca no co nhe ceu os
cos tu mes ga ú chos, e a Ba hia mos tra va que ti nha um
je i to.

Com as no ve las, a TV Glo bo ino vou – e nós
agra de ce mos – ao es co lher his tó ri as bra si le i ras que
re fle tem, por meio da fic ção, a vida do nos so povo em
di ver sas épo cas. O apro fun da men to dos per so na-
gens, mes mo que den tro de um fo lhe tim bem fe i to,
nos per mi te com pre en der me lhor o ser hu ma no.

Lem bran do tam bém que a mes ma au dá cia do
jor nal foi e con ti nua sen do a mar ca da TV, quan do se
tra ta de jor na lis mo. Expe ri men tan do, ace i tan do o
novo – des de que con ti ves se in for ma ção.

E de po is veio a trans mis são via sa té li te, veio a
TV a cabo, veio a in ter net e o pon to com, e a úl ti ma
no tí cia, des ta se ma na ain da, fa la va na união de to das
es sas mí di as, com in te ra ção to tal. Bus ca de lin gua-
gem, pes qui sa, ex pe ri men to ou um so nho a mais?
Em se tra tan do das Orga ni za ções Glo bo, que com
cer te za vão con ti nu ar se guin do a tri lha do ve lho co -
man dan te, a res pos ta a essa per gun ta se re su me
numa pa la vra: re a li za ção. Pode ser hoje, pode ser
num fu tu ro pró xi mo. Mas será re a li za do. E nós, que
te mos sor te de ser mos bra si le i ros, com cer te za ire-
mos apro ve i tar mu i to mais a nos sa TV – que vi rou a
ve lha ami ga em cada casa.

A fa mí lia Ma ri nho vai con ti nu ar à fren te da Glo -
bo. Uma fa mí lia de cu ri o sos, de re pór te res, como ele
gos ta va de di zer, rin do. To dos que tra ba lha ram ou tra -
ba lham nas Orga ni za ções Glo bo já vi ram, com cer te-
za, um dos me mo ran dos de Ro ber to Ma ri nho. Co me-
ça vam as sim: “Com pa nhe i ros jor na lis tas...” Era o que
ele gos ta va de ser: com pa nhe i ro de re da ção. Jor na-
lis ta. Um gran de tí tu lo.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Edu-
ar do Su plicy.

REQUERIMENTO Nº 660, 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,
se jam pres ta das as se guin tes ho me na gens de pe sar,
pelo fa le ci men to do Sr. Ro ber to Iri neu Ma ri nho.
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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.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Se-
na do ra Lú cia Vâ nia.

REQUERIMENTO Nº 661, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 e 221, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, seja in se ri do em ata voto de
pe sar pelo fa le ci men to do jor na lis ta Ro ber to Iri neu
Ma ri nho.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – De-
mós te nes Tor res.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os re que ri men tos li dos de pen dem de vo ta-
ção em cujo en ca mi nha men to po de rão fa zer uso da
pa la vra os Srs. Se na do res que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção con ce do a pa la vra
ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta por cin co mi nu tos, e,
logo em se gui da, a V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te qua se 30 anos
de sen vol vi toda a mi nha car re i ra pro fis si o nal como
jor na lis ta da Rede Glo bo de Te le vi são. Ao con trá rio
de mu i tos pro fis si o na is da em pre sa, que pou cos con -
ta tos ti ve ram com o pre si den te da Orga ni za ção, tive a
hon ra de con vi ver com o Dr. Ro ber to Ma ri nho. Tra ta-
va-se do mo men to em que a emis so ra co me ça va a
dar os seus pri me i ros pas sos in ter na ci o na is, e fui de -
sig na do como seu pri me i ro cor res pon den te com base 
no ex te ri or, onde fi quei du ran te 18 anos. Pas sei por
se ten ta e três pa í ses em nome da Rede Glo bo, le van-
do o nome da Rede Glo bo, e, con se qüen te men te, a
ima gem do que era o Bra sil de en tão.

Para nós to dos, o fa le ci men to do Dr. Ro ber to
Ma ri nho, ocor ri do on tem à no i te, é mo ti vo de mu i to
pe sar, de mu i ta tris te za, uma vez que per de mos um
gran de pro fis si o nal, cri a dor de uma em pre sa que se
des ta ca no mun do, que é res pe i ta da prin ci pal men te
no Pri me i ro Mun do da co mu ni ca ção – Esta dos Uni -
dos, Eu ro pa, Ásia. Pude tes te mu nhar esse res pe i to e
essa ad mi ra ção por que, aon de che ga va e me iden ti fi-
ca va como re pór ter da Rede Glo bo de Te le vi são, as
por tas se abri am.

Para nós to dos, a lem bran ça fica des se ex tra or-
di ná rio jor na lis ta, que é tam bém um vi si o ná rio da co -
mu ni ca ção, um gran de em pre en de dor que ini ci ou o

seu tra ba lho er guen do essa ex tra or di ná ria or ga ni za-
ção na ma i or ad ver si da de.

Em 1925, Ro ber to Ma ri nho com 20 anos vê o
pai jun tar to das as eco no mi as da fa mí lia para ini ci ar
no Rio de Ja ne i ro o Jor nal O Glo bo, e 25 dias de po is
mor re, de i xan do aque le jo vem para to car uma or ga ni-
za ção num país em bri o ná rio em re la ção ao que so-
mos hoje, onde não exis ti am as agên ci as de fi nan ci a-
men to, onde não exis tia um BNDES, onde não exis tia
se quer um Ban co Cen tral, um país que co me ça va a
dar os seus pas sos para o seu re co nhe ci men to in ter-
na ci o nal. Tra ta va-se de um jor nal que se pro pu nha a
ser vir a co mu ni da de, par tin do do Rio de Ja ne i ro, num
país que ti nha 60% de anal fa be tos. Quem po de ria
ima gi nar que aque le em pre en di men to se ria um gran -
de su ces so, na que le mo men to, num país de anal fa-
be tos, cri an do a ins ti tu i ção da le i tu ra por meio do jor -
nal?

Foi as sim que sur giu o Jor nal O Glo bo e, por
meio dele, a Rede Glo bo, mas, so bre tu do os pro fis si-
o na is que fa zem esse tra ba lho no jor nal, na te le vi são
e em to dos os se to res da co mu ni ca ção das em pre sas
Glo bo.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos. Fa zen do soar a cam pa i nha) – Se na dor Hé lio
Cos ta, a Mesa, em re co nhe ci men to à im por tân cia de
V. Exª como jor na lis ta e pro fis si o nal in te gran te dos
qua dros da Rede Glo bo, pela im por tân cia do mo men-
to e pelo fato de que essa é a ex ce ção que o nos so
Re gi men to fa cul ta em re la ção a apar tes no mo men to
de en ca mi nha men to, a Pre si dên cia de se ja es cla re cer
aos no bres Se na do res que se rão per mi ti dos os apar-
tes. Fa cul ta ain da, ob vi a men te, a pa la vra a to dos os
Se na do res que se ins cre ve rem para o en ca mi nha-
men to des ses re que ri men tos ora em apre ci a ção.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, eu gos ta ria de me ins cre ver.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Se na dor Hé lio Cos ta con ti nua com a pa la vra.
A Mesa quis fa zer esse es cla re ci men to du ran te o pro -
nun ci a men to de V. Exª, sem o de se jo de in ter rom-
pê-lo, mas tão-so men te para per mi tir aos Se na do res,
se as sim o de se ja rem, apar teá-lo.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria de ga ran tir a mi nha ins cri ção
e não vou apar te ar o Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª já está ins cri ta.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, eu gos ta ria de me ins cre ver.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor José Jor ge, ao fi nal do pro nun ci a-
men to do Se na dor Hé lio Cos ta, V. Exª po de rá fa zer o
en ca mi nha men to.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
bem, Sr. Pre si den te.

Ro ber to Ma ri nho foi pro ta go nis ta e tes te mu nha
fiel de par ce la im por tan te da his tó ria do nos so País
nos úl ti mos anos. E a sua tra je tó ria su pe ra até mes mo
o gran de su ces so con quis ta do na mí dia in ter na ci o nal.
Este é um mo men to de mu i ta re fle xão, prin ci pal men te
para os pro fis si o na is de co mu ni ca ção como eu, por -
que ele cri ou um mer ca do de tra ba lho que va lo ri za o
jor na lis ta, a jor na lis ta, os pro fis si o na is que tra ba lham
na te le vi são, no rá dio, em jor nal e em re vis ta. Para nós 
to dos é uma per da la men tá vel.

Cre io, Sr. Pre si den te, que este mo men to fica
mar ca do para nós to dos como sen do o ins tan te em
que per de mos um pro fis si o nal da co mu ni ca ção que
se des ta cou par tin do de uma si tu a ção ab so lu ta men te
ad ver sa para fa zer do Bra sil uma das mais im por tan-
tes e res pe i ta das in dús tri as de co mu ni ca ção no mun -
do. Hoje a Rede Glo bo é a mais im por tan te rede de
co mu ni ca ção da Amé ri ca La ti na, é a quar ta ma i or do
mun do em to dos os sen ti dos, e os seus pro gra mas,
aqui ela bo ra dos, aqui cri a dos e aqui gra va dos, são
en vi a dos para o todo o mun do.

Essa foi a mis são que Ro ber to Ma ri nho se deu
ao cri ar a Rede Glo bo de Te le vi são, que ain da re pre-
sen ta o Bra sil mo der no em vá ri os pa í ses eu ro pe us,
na Ásia, na Áfri ca. Te nho ab so lu ta con vic ção de que
en ten de mos a im por tân cia e a gran de za do seu tra -
ba lho no se tor da co mu ni ca ção na ci o nal.

Sr. Pre si den te, es tou ins cri to como o pri me i ro
ora dor da tar de de hoje e te nho uma sé rie de ob ser-
va ções a fa zer com re la ção a este mo men to. Per gun-
to a V. Exª se pos so con ti nu ar, já ab sor ven do os vin te
mi nu tos a que te nho di re i to, ou se devo ape nas ter mi-
nar este en ca mi nha men to e vol tar pos te ri or men te?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esta é a for ma ade qua da, no bre Se na dor Hé lio
Cos ta. V. Exª tem o uso da pa la vra para o en ca mi nha-
men to, uma vez que ou tros Se na do res es tão ins cri tos
nes sa con di ção. Após a vo ta ção do re que ri men to e a
co mu ni ca ção que a Mesa fará de de ci são ado ta da
pelo Pre si den te José Sar ney, re to ma re mos a lis ta de
ora do res, da qual V. Exª é o pri me i ro ins cri to.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Fica, en -
tão, Sr. Pre si den te, mi nha pa la vra de en ca mi nha men-
to des te re que ri men to, que con si de ro ex tre ma men te
apro pri a do para o mo men to e em si nal de pe sar e res -

pe i to que to dos ma ni fes ta mos pelo fa le ci men to do
ilus tre jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho.

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 Ma gui to
Vi le la do PMDB, do Esta do de Go iás.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não acre di to na
pre des ti na ção. Mi nha fi lo so fia de vida as sen ta-se na
ca pa ci da de que o tra ba lho, a in te li gên cia, o ide a lis mo
e a per se ve ran ça pos su em para pro mo ver as gran des
trans for ma ções da so ci e da de. Fo ram es sas as vir tu-
des que nor te a ram a vida do fan tás ti co jor na lis ta Ro -
ber to Ma ri nho, que la men ta vel men te per deu a vida
na no i te de on tem.

Ro ber to Ma ri nho en tra para a His tó ria como um
dos mais im por tan tes bra si le i ros nes ses 500 anos de
Bra sil. Sem dú vi da, o em pre sá rio de co mu ni ca ção do
Sé cu lo – re pi to – o em pre sá rio de co mu ni ca ção do
sé cu lo que pas sou e do sé cu lo que se ini cia. Dono de
uma das mais im pres si o nan tes bi o gra fi as da in te li-
gên cia bra si le i ra.

Nas pa la vras pre ci sas do tam bém jor na lis ta Ja i-
me Câ ma ra Jú ni or, dono da Orga ni za ção que leva o
nome de seu pai em Go iás, Ja i me Câ ma ra, Ro ber to
Ma ri nho “foi o ho mem que abriu o ca mi nho para as
co mu ni ca ções no Bra sil e quem cons tru iu um novo
per fil para o se tor, que fez es co la em vá ri as par tes do
mun do”.

Ro ber to Ma ri nho mor reu aos 98 anos nos en si-
nan do que o se gre do do su ces so é re al men te o tra ba-
lho. Fo ram 78 anos de pro fis são des de o dia que ini ci-
ou suas ati vi da des nas ofi ci nas do jor nal A No i te , em
1923, no Rio de Ja ne i ro. Dois anos de po is, es ta va no
re cém-fun da do O Glo bo , cujo co man do as su miu
após a mor te de seu pai.

A par tir daí ele efe ti va men te mos trou sua ca pa-
ci da de em pre sa ri al. O jor nal O Glo bo trans for mou-se
nas Orga ni za ções Glo bo, uma hol ding que con gre ga
15 mil fun ci o ná ri os e di ver sos ve í cu los de co mu ni ca-
ção, en tre os qua is a mais im por tan te emis so ra de te -
le vi são da Amé ri ca La ti na e uma das cin co ma i o res
do mun do, a TV Glo bo.

Apre sen to hoje um re que ri men to para que o Se -
na do Fe de ral pos sa ex pres sar, em meu nome e de
todo o povo go i a no, que te nho a hon ra de re pre sen tar
nes ta Casa, os mais sin ce ros sen ti men tos de pe sar
pela mor te des te ho mem ex tra or di ná rio. À es po sa do
jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, Lily Ma ri nho, e aos seus
três fi lhos, João Ro ber to, Ro ber to Iri neu e José Ro -
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ber to, a nos sa so li da ri e da de por esse mo men to de
pro fun da tris te za, ex ten si vo a to dos os fun ci o ná ri os
das Orga ni za ções Glo bo.

Ma ni fes to tam bém à Orga ni za ção Ja i me Câ ma-
ra, afi li a da da Rede Glo bo em Go iás, os meus sen ti-
men tos por tão gran de per da. Aos jor na lis tas Ja i me
Câ ma ra Jú ni or, Ta deu Câ ma ra, Tas so Câ ma ra e a to -
dos os ser vi do res da em pre sa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, par te o
ho mem, mas fica seu le ga do. Enquan to ve mos seg -
men tos bri gan do para ga ran tir a apo sen ta do ria com
40 ou 45 anos, Ro ber to Ma ri nho de i xa o en si na men to
de um ho mem que, mes mo dono de uma gran de for -
tu na, sem pre fez apo lo gia ao tra ba lho, ao que de di-
cou mais de sete dé ca das de sua vida.

Gu ar da das as di fe ren ças de ati vi da des, Ro ber-
to Ma ri nho, as sim como o Pre si den te Lula, é a pro va
ca bal de que o Bra sil é, re al men te, um país fan tás ti co,
de gran des pos si bi li da des de as cen são so ci al. Os
dois, que sa í ram de la res hu mil des e che ga ram ao
topo, nos en si nam que para al can çar o su ces so não é 
pre ci so mais que ter cren ça ab so lu ta em suas con vic-
ções e exer ci tar, so bre tu do, a con ju ga ção do mais po -
de ro so de to dos os ver bos: tra ba lhar.

Que o exem plo de Ro ber to Ma ri nho se per pe tue
por sé cu los adi an te, ser vin do de mo de lo de ho mem e
de vida para es sas e para as fu tu ras ge ra ções.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Go iás
está re pre sen ta do nos fu ne ra is do jor na lis ta Ro ber to
Ma ri nho pe los ex-Se na do res Íris Re zen de e Iris de
Ara ú jo. Mas, em nome de to dos os go i a nos, ma ni fes to
a nos sa so li da ri e da de, os nos sos sen ti men tos, o nos -
so pe sar pelo pas sa men to des te ex tra or di ná rio bra si-
le i ro: Ro ber to Ma ri nho.

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 à no bre Se na do ra Ide li Sal -
vat ti, do Par ti do dos Tra ba lha do res, de San ta Ca ta ri-
na, para en ca mi nhar, por cin co mi nu tos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem revi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srª e Srs. Se na do res, hoje pela ma -
nhã, con ver sei por te le fo ne com Pe dro Si rotsky, um
dos pro pri e tá ri os da Rede Bra sil Sul, RBS, gru po afi li-
a do das Orga ni za ções Glo bo. Tive opor tu ni da de, en -
tão, de ex pres sar toda a nos sa so li da ri e da de, nos -
sas con do lên ci as e so li ci tar-lhe que pu des se ser
por ta dor da nos sa ma ni fes ta ção de pe sar aos fa mi li-
a res e a to dos os mem bros das Orga ni za ções Glo bo
em todo o Bra sil.

Pen so que, hoje, ao apro var essa gama de re -
que ri men tos, o Se na do da Re pú bli ca dá uma de-
mons tra ção ine quí vo ca da im por tân cia des te em pre-
en de dor, des ta fi gu ra que mar ca todo o se tor de co -
mu ni ca ção do nos so País e de for ma tam bém in de lé-
vel no âm bi to in ter na ci o nal.

Nes te en ca mi nha men to, re gis tro duas ques-
tões: a pri me i ra de las é que te nho ab so lu ta con vic ção
de que foi toda a li nha ado ta da pe las Orga ni za ções
Glo bo, que teve na fi gu ra de Ro ber to Ma ri nho a sua
mar ca, que fez com que o Bra sil não fos se um quin tal
cul tu ral dos Esta dos Uni dos. Te nho cer te za de que o
que foi fe i to na co mu ni ca ção bra si le i ra, de for ma mu i-
to es pe ci al na TV bra si le i ra, que tem hoje uma dra ma-
tur gia na ci o nal, uma va lo ri za ção da cul tu ra bra si le i ra
e da cul tu ra re gi o nal, se deve a esta mar ca das Orga -
ni za ções Glo bo.

Qu e ro de i xar aqui re gis tra da a mi nha emo ção,
quan do, em mis são ofi ci al da Assem bléia Le gis la ti va
do meu Esta do à Chi na, li guei a tevê no quar to de ho -
tel e tive opor tu ni da de de as sis tir a um ca pí tu lo de A
Escra va Isa u ra, com a Lu cé lia San tos fa lan do chi nês.
Foi gran de a emo ção, como bra si le i ra, de es tar ali tes -
te mu nhan do uma pro du ção bra si le i ra ser ex por ta da e 
co lo ca da em tan tos pa í ses com a nos sa cul tu ra, a
nos sa ma ne i ra de ser, a nos sa tra di ção, a nos sa ma -
ne i ra de en xer gar o mun do e de nos co lo car mos nes -
te mun do. A nos sa cul tu ra foi va lo ri za da por esse sis -
te ma de co mu ni ca ção que, como eu dis se, es tou con -
ven ci da, é res pon sá vel por não ter mos no ho rá rio no -
bre ape nas en la ta dos ame ri ca nos, como acon te ce
em mu i tos pa í ses da Amé ri ca La ti na que já tive opor -
tu ni da de de vi si tar – ao li gar a te le vi são, só se vêem
en la ta dos ame ri ca nos, pro du ções que fa zem que a
cul tu ra dos pa í ses seja sub me ti da, seja eli mi na da
pra ti ca men te. To dos sa be mos que um país que não
guar da a sua cul tu ra, que não a va lo ri za, é um país
que já sai per den do no em ba te pela so be ra nia.

Ro ber to Ma ri nho é uma per so na li da de – que ro
con si de rá-lo ain da como sen do, por que ele é – so bre
a qual, em hi pó te se al gu ma, po de ría mos di zer que ti -
ves se qual quer viés de es quer da. Ao con trá rio, ide o-
lo gi ca men te, o Sr. Ro ber to Ma ri nho se co lo ca va num
es pec tro bas tan te dis tan te da que le em que mi li to,
mas, in dis cu ti vel men te, com a sua po si ção, as suas
ações, o seu de sem pe nho, a sua pos tu ra e as suas
ati tu des à fren te das ati vi da des das Orga ni za ções
Glo bo, re a li zou nes te País a de fe sa da nos sa so be ra-
nia, o res ga te e a ma nu ten ção da nos sa cul tu ra, como 
pou cos re vo lu ci o ná ri os ti ve ram opor tu ni da de de re a li-
zar. Assim, que ria de i xar re gis tra da esta ho me na gem
a esse es pí ri to em pre en de dor que teve, além da vi -
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são em pre sa ri al, essa vi são na ci o na lis ta, essa vi são
de res ga te e de guar da da cul tu ra bra si le i ra.

Qu e re mos res sal tar o im por tan te pa pel que o
Sr. Ro ber to Ma ri nho de sem pe nhou nes ses 98 anos
de vida: fo ram anos de ser vi ços pres ta dos aos in te-
res ses do povo e da Na ção bra si le i ra. Faço esse en -
ca mi nha men to en ten den do que o Se na do da Re pú-
bli ca apro va rá esse re que ri men to, por una ni mi da de,
con ven ci do da im por tân cia que essa per so na li da de
teve para o nos so País.

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

– Con ce do a pa la vra, para en ca mi nhar, ao no bre Se na-
dor José Jor ge, do PFL do Esta do de Per nam bu co.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos, Se na dor.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para en ca mi-

nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu tam bém gos ta ria de
apro ve i tar esta opor tu ni da de para fa lar fa vo ra vel men-
te a esse re que ri men to, ten do em vis ta a im por tân cia
do Sr. Ro ber to Ma ri nho para o Bra sil em todo o sé cu lo
pas sa do.

O Dr. Ro ber to Ma ri nho pra ti ca men te vi veu um
sé cu lo in te i ro; foi um ho mem em pre en de dor até os úl -
ti mos mi nu tos da sua vida; foi um lí der que im plan tou
aqui no País a ma i or rede de te le vi são da Amé ri ca La -
ti na, uma rede que, des de o iní cio do seu fun ci o na-
men to, sem pre teve a qua li da de como prin ci pal ob je ti-
vo. E sa be mos que a qua li da de em uma rede de te le-
vi são, prin ci pal men te em uma rede com a au diên cia
que a Rede Glo bo tem, é mu i to im por tan te para a for -
ma ção e para a cul tu ra do povo. A mon ta gem des sa
rede de te le vi são, com o me lhor da tec no lo gia, com o
me lhor do mun do ar tís ti co bra si le i ro e com a sua
abran gên cia – ela che ga, Sr. Pre si den te, aos mais
lon gín quos mu ni cí pi os do nos so País –, teve e tem
uma gran de im por tân cia cul tu ral para o Bra sil.

Gos ta ria tam bém de res sal tar o pa pel do Dr. Ro -
ber to Ma ri nho na mon ta gem do jor nal O Glo bo, que é
um dos ma i o res jor na is do País, de ex cep ci o nal qua li-
da de, um jor nal do Rio de Ja ne i ro que cir cu la no País
in te i ro. Nós, Se na do res e De pu ta dos, no Con gres so,
es ta mos acos tu ma dos a con vi ver di a ri a men te com
seus re pór te res, com seus ar ti cu lis tas, com seus co -
men ta ris tas, e tes te mu nha mos a isen ção com que re -
a li zam o seu tra ba lho.

O Dr. Ro ber to Ma ri nho foi um ho mem de mu i tas
ini ci a ti vas e de mu i tos tra ba lhos, to dos eles vol ta dos
para o con ce i to de qua li da de, mas eu gos ta ria de le-
van tar nes te mo men to um ou tro as pec to de sua vida,

que fo ram as ini ci a ti vas que ele to mou na área da
edu ca ção.

To dos sa be mos que a área de edu ca ção em
nos so País é uma es pé cie de cal ca nhar-de-aqui les. É
uma área que re pre sen ta um gran de obs tá cu lo para
que pos sa mos cres cer e nos de sen vol ver. To dos os
pa í ses que de ram pri o ri da de ao seu sis te ma edu ca ci-
o nal cres ce ram, de sen vol ve ram-se, mes mo sem mu i-
tos re cur sos na tu ra is. No Bra sil, ain da te mos um sis -
te ma edu ca ci o nal mu i to frá gil, de ba i xa qua li da de, so -
men te ago ra é que se está con se guin do atin gir toda a
po pu la ção de ba i xa ren da, na fa i xa etá ria cor re ta.

Há duas ini ci a ti vas do Dr. Ro ber to Ma ri nho e da
Rede Glo bo que são im por tan tís si mas para a edu ca-
ção bra si le i ra. A pri me i ra de las é a pró pria Fun da ção
Ro ber to Ma ri nho, uma ONG que foi fun da da pelo Dr.
Ro ber to Ma ri nho há 25 anos e que tem se de di ca do a
de sen vol ver e a co la bo rar com as se cre ta ri as de edu -
ca ção es ta du a is e mu ni ci pa is, com as es co las, para
me lho rar a qua li da de da edu ca ção bra si le i ra. Como
Se cre tá rio da Edu ca ção de Per nam bu co, tive opor tu-
ni da de de re a li zar di ver sos tra ba lhos em con jun to
com a Fun da ção Ro ber to Ma ri nho e pos so dar o tes -
te mu nho aqui da se ri e da de e da im por tân cia que
essa fun da ção tem hoje para a me lho ria da qua li da de
da edu ca ção bra si le i ra.

Ou tra é o ca nal Fu tu ra, uma ini ci a ti va tam bém
da Rede Glo bo com mais dez gran des em pre sá ri os
bra si le i ros, para ter mos uma TV a cabo vol ta da uni ca-
men te para a edu ca ção. Estão ali tra ba lhan do os mais 
im por tan tes ar tis tas da Rede Glo bo, os mes mos que
têm gran de po pu la ri da de por tra ba lha rem nas no ve-
las, nos pro gra mas de au di tó ri os, en fim, na que les
pro gra mas que a po pu la ção bra si le i ra mais as sis te.
Fa zen do pro gra mas so bre edu ca ção, eles são uma
atra ção a mais, um cha ma riz a mais para que a po pu-
la ção bra si le i ra – cri an ças e adul tos – se in te res se pe -
los pro gra mas edu ca ti vos.

Gos ta ria, por tan to, de tra zer aqui o meu abra ço
de so li da ri e da de à fa mí lia do Dr. Ro ber to Ma ri nho,
prin ci pal men te aos seus três fi lhos, José Ro ber to,
João Ro ber to e Ro ber to Iri neu, a to dos os fun ci o ná ri-
os, re pór te res, ar tis tas, en fim, a to dos aque les que
tra ba lham nas Orga ni za ções Glo bo.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Para pros se guir no en ca mi nha men to de vo ta-
ção dos re que ri men tos apre sen ta dos, con ce do a pa -
la vra ao no bre Se na dor Ney Su as su na, do PMDB do
Esta do da Pa ra í ba.
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V. Exª dis põe de cin co mi nu tos, Se na dor.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem mes mo, à
no i te, to mei co nhe ci men to do pas sa men to do Sr. Ro -
ber to Ma ri nho e fi quei re me mo ran do fa tos que nos re -
la ci o na vam a ele. Lem brei, in clu si ve – ele foi im por-
tan te na im pren sa bra si le i ra por mu i tas dé ca das –, do
meu tem po de es tu dan te, quan do bri gá va mos pe los
di re tó ri os nas fa cul da des – fiz três fa cul da des. E,
como não éra mos da es quer da, éra mos cha ma dos
de “fi lhos de Ro ber to Ma ri nho”.

Como foi ama do e odi a do esse ho mem! Mas to -
dos, sem ex ce ção, o ad mi ra vam, fos sem da Opo si-
ção, fos sem da Si tu a ção. E o ad mi ra vam pela per sis-
tên cia, pelo vis lum bre que ele sem pre teve do fu tu ro.
Qu an do to dos es ta vam dis cu tin do o hoje, ele es ta va
pen san do no ama nhã.

Por essa ra zão, ad mi ra va-se Ro ber to Ma ri nho,
seja pelo as pec to po lí ti co – que se po dia gos tar ou
não, mas que se ad mi ra va –, seja pelo lado em pre sa-
ri al, em que ele era um exem plo prin ci pal men te de
pre mo ni ção, sem pre na fren te do seu gru po em pre sa-
ri al – quan do digo gru po em pre sa ri al, não es tou fa lan-
do so men te das Orga ni za ções Glo bo, mas de to das
que cu i da vam da área de co mu ni ca ção, das qua is ele
es ta va sem pre à fren te –, seja pelo as pec to hu ma no.

Como ser hu ma no, Ro ber to Ma ri nho sem pre
teve a pre o cu pa ção pelo mais fra co, pelo mais po bre.
Inclu si ve, a Fun da ção Ro ber to Ma ri nho é exem plo
dis so, pois bus ca en si nar pela te le vi são, me lho rar mo -
nu men tos bra si le i ros, so li da ri zar-se com a cul tu ra
bra si le i ra. Por essa ra zão, acre di to que per de mos um
gran de ho mem e pas sa mos a ter um exem plo per ma-
nen te.

Eu que ria não ape nas me so li da ri zar com os Se -
na do res que já fi ze ram os re que ri men tos, en ca mi-
nhan do-os fa vo ra vel men te, mas tam bém apre sen tar
os meus vo tos de pê sa mes à fa mí lia Glo bo, à sua fa -
mí lia, aos fi lhos Ro ber to Iri neu e João Ro ber to e a
todo o Bra sil, que on tem per deu um fi lho ilus tre.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Os re que ri men tos li dos de pen dem de vo ta ção,
já ten do sido fe i tos os res pec ti vos en ca mi nha men tos
pe los Srs. Se na do res.

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 dos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – 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 a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa ber se V. Exª
está co lo can do em vo ta ção um re que ri men to ou to-
dos os re que ri men tos?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – To dos os re que ri men tos que fo ram li dos, com
as as si na tu ras anun ci a das pela Mesa, in clu si ve com
a de V. Exª, fo ram apro va dos, por una ni mi da de, por
esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa in for ma que o Pre si den te José Sar ney
de sig nou uma de le ga ção, por S. Exª che fi a da, para
re pre sen tar o Se na do Fe de ral nas exé qui as do jor na-
lis ta Ro ber to Iri neu Ma ri nho – que será se pul ta do
hoje, às 16 ho ras, no Ce mi té rio São João Ba tis ta, na
ci da de do Rio de Ja ne i ro –, com pos ta pe los se guin tes
Srs. Se na do res: o Pre si den te des ta Casa, Se na dor
José Sar ney, e os no bres Se na do res Anto nio Car los
Ma ga lhães, Ro meu Tuma, Alo i zio Mer ca dan te, Val mir
Ama ral, Ro ber to Sa tur ni no, Mar ce lo Cri vel la, Amir
Lan do, Arthur Vir gí lio e José Agri pi no.

Jor na lis ta, ide a lis ta, em pre sá rio, re vo lu ci o ná rio,
so nha dor, re a li za dor, es sas fo ram al gu mas das pa la-
vras que esta Pre si dên cia re co lheu dos de po i men tos
dos Srs. Se na do res no de cor rer do en ca mi nha men to.
Na con di ção de re pre sen tan te do Esta do do To can-
tins e na con di ção de 2º Vice-Pre si den te des ta Casa,
que ro po der aqui trans mi tir o sen ti men to de pe sar de
todo o povo to can ti nen se, sem dú vi da ne nhu ma ma -
ni fes ta do na pa la vra dos Srs. Se na do res, e o sen ti-
men to de todo o povo bra si le i ro.

A Rede Glo bo, por in ter mé dio de to das as suas
or ga ni za ções, as suas em pre sas, teve um pa pel fun -
da men tal na qui lo que cha ma mos de nos sa eman ci-
pa ção – o pro ces so de cri a ção do Esta do do To can-
tins –, pela in te gra ção, via co mu ni ca ção, que fez du -
ran te lon gos anos, en quan to per ma ne ce mos ao nor te
de Go iás.

De tudo e em tudo nes te Bra sil tem um pou co de 
Ro ber to Ma ri nho. Ele nos de i xa e se jun ta a seu pai,
Iri neu Ma ri nho. Fica o exem plo, fi cam as or ga ni za-
ções, fi cam as em pre sas, fi cam Ro ber to Iri neu, João
Ro ber to e José Ro ber to, seus fi lhos, ne tos e bis ne tos,
a fa mí lia, os fun ci o ná ri os, os jor na lis tas, es pa lha dos
por este País in te i ro e, com cer te za, pelo mun do in te i-
ro, por in ter mé dio dos tra ba lhos da Orga ni za ção
Rede Glo bo de Te le vi são e das de ma is em pre sas.
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Re gis tro, por tan to, o sen ti men to des ta Casa,
que está mais do que re pre sen ta da na pes soa do
nos so Pre si den te, Se na dor José Sar ney, na con di ção
de Mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, de jor -
na lis ta, po e ta, es cri tor e de in te lec tu al, sem dú vi da
ne nhu ma uma das fi gu ras mais im por tan tes, jun to
com Ro ber to Ma ri nho, para este País. Todo o Se na do
se sen te re pre sen ta do pela de le ga ção com pos ta pelo 
Pre si den te José Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 662, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no e de acor do com as nor mas cos tu me i ras des -
ta Casa, seja in se ri do em ata voto de pe sar pelo fa le-
ci men to de Ro ber to Iri neu Ma ri nho, e nos ter mos do
art. 221, in ci so I, apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Au-
gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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:

REQUERIMENTO Nº 663, DE 2003

Nos ter mos do art. 199 do Re gi men to Inter no,
re que re mos a re a li za ção de Ses são Espe ci al do Se -
na do, em data a ser opor tu na men te mar ca da, des ti-
na da a re ve ren ci ar a me mó ria do Jor na lis ta Ro ber to
Iri neu Ma ri nho, Pre si den te das Orga ni za ções Glo bo,
fa le ci do no dia 6 de agos to de 2003.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. –
José Sar ney – Anto nio Car los Ma ga lhães – Hé lio
Cos ta – Pa u lo Octá vio – Ma gui to Vi le la – Efra im
Mo ra is – Ney Su as su na – Ro me ro Jucá – Re nan
Ca lhe i ros – Mag no Mat ta – Mar co Ma ci el – Ro-
dolp ho Tou ri nho – Ce sár Bor ges – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – De acor do com o dis pos to no art. 255, I, “b”, do
Re gi men to Inter no, o re que ri men to lido será ob je to de 
de li be ra ção após a Ordem do Dia.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 664, De 2003

Se nhor Pre si den te:
Con so an te o dis pos to nos arts. 218 e 219 do

Re gi men to Inter no des ta Casa, re que i ro de V. Exª a
in ser ção em ata de Voto de pe sar pelo fa le ci men to do
imi nen te Jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, ocor ri do on tem,
bem como da ob ser vân cia de um mi nu to de si lên cio,
em me mó ria do ex tin to, na pre sen te ses são, após
usa rem da pa la vra to dos os ora do res.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. –  Pa u-
lo Otá vio.

REQUERIMENTO Nº 665, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no do Se na do fe de ral, 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 Jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho.

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.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Le-
o nel Pa van.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os re que ri men tos li dos vão à pu bli ca ção.

Re to ma mos a lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra, na con di ção de pri me i ro

ora dor ins cri to, ao Se na dor Hé lio Cos ta, do PMDB de
Mi nas Ge ra is.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos para fa zer seu
pro nun ci a men to.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo men to de 
for te con te ú do emo ci o nal para mim, pre fi ro res sal tar
a in co mum ha bi li da de do jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho
para aglu ti nar pes so as, fa zer ami gos, es ti mu lar ta len-
tos, va lo ri zar equi pes, com uma sen si bi li da de e com -
pe tên cia que pro du zi ram o cha ma do Pa drão Glo bo
de Qu a li da de, que tes te mu nhei em to dos os pa í ses
por onde pas sei.

Du ran te os 20 anos em que fui o che fe da su cur-
sal da Rede Glo bo nos Esta dos Uni dos, tive a opor tu-
ni da de de tes te mu nhar a for ma amis to sa, sim pá ti ca e
igual men te aten ci o sa com que o Dr. Ro ber to Ma ri nho
tra ta va to dos os seus fun ci o ná ri os.

Nes sas oca siões, pre sen ci ei, Sr. Pre si den te,
sua cons tan te pre o cu pa ção em in ves tir na evo lu ção e 
na ca pa ci ta ção das equi pes de tra ba lho das suas em -
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pre sas, da que les que tra ba lha vam com ele. O re sul ta-
do des sa vi são de van guar da é que toda a so ci e da de
bra si le i ra tem sido be ne fi ci a da nes se sen ti do.

A re la ção pes so al, qua se fa mi li ar, dis pen sa da
por Ro ber to Ma ri nho aos seus co la bo ra do res teve
sua ex pres são má xi ma na fra se que ele pro nun ci ou
du ran te os anos de chum bo da di ta du ra, quan do, em
um de ter mi na do mo men to, em ple no vi gor do Ato
Insti tu ci o nal nº 5, dis se, em alto e bom som, para
aque les que es ta vam em Bra sí lia: “Com os meus co -
mu nis tas nin guém mexe”. Essa fra se fi cou cé le bre.
Ele fez essa de cla ra ção em um mo men to di fí cil, em
que ma ni fes tou sua de fe sa in tran si gen te de al guns
pro fis si o na is de co mu ni ca ção do jor nal O Glo bo e da
TV Glo bo que es ta vam sen do per se gui dos pelo re gi-
me mi li tar de vi do à sua op ção ide o ló gi ca de es quer da
nos anos 60 e 70.

Essa po si ção in de pen den te, mes mo di an te do
pe sa do cli ma de uma di ta du ra mi li tar, é con fir ma da
pelo es cri tor e co lu nis ta Car los He i tor Cony. Em ar ti go
re cen te, pu bli ca do pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo,
Cony con ta: “Nos anos di fí ce is do re gi me au to ri tá rio,
Ro ber to Ma ri nho abri gou pro fis si o na is ve ta dos pe los
do nos da si tu a ção”.

So bre o for te tem pe ra men to de Ro ber to Ma ri-
nho, Car los He i tor Cony re la ta: “É na tu ral que Ro ber to
Ma ri nho nem sem pre te nha agra da do a to dos. Sua
obs ti na da fi de li da de ao jor na lis mo, con tu do, foi ma i or,
mu i to ma i or do que qual quer di ver gên cia ou in com-
pre en são que te nha pro vo ca do na opi nião pú bli ca na -
ci o nal”.

Como acon te ce com to dos os gran des em pre-
en de do res, o jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho teve um co -
me ço di fí cil. Mu i tos dos seus ami gos mais ve lhos se
lem bram que era fa mo sa a mar mi ta em que ele co mia
na ve lha re da ção do jor nal O Glo bo, no Lar go da Ca -
ri o ca. Essa li ga ção in se pa rá vel com o tra ba lho pro du-
ziu en tre os co le gas a ex pres são que pos te ri or men te
se ria mu i to uti li za da en tre os in te gran tes do Par ti do
dos Tra ba lha do res: ele nos cha ma va a to dos de “com -
pa nhe i ros”. Nos seus ar ti gos, des ti na dos a re la tar o
que se fa zia de im por tan te na TV Glo bo, ele as si na va:
Com pa nhe i ro Ro ber to Ma ri nho. Isso ocor ria mu i to an -
tes de a pa la vra com pa nhe i ro ser po pu la ri za da pe los
com pa nhe i ros do PT.

Se gun do as pa la vras di tas hoje pelo Pre si den te
Lula, “o jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho veio ao mun do a
ser vi ço”. Essa é uma ver da de ex tra or di ná ria, por que
foi um ho mem que se de di cou in te i ra men te a tra ba-
lhar por uma ca u sa: a co mu ni ca ção no Bra sil; de po is,
na Amé ri ca; e, de po is, no mun do.

O pro je to de vida des te ho mem, que via o mun -
do com os olhos sim ples de um bra si le i ro, in clu ía pro -
fun da de di ca ção às ca u sas ma i o res da cul tu ra e da
edu ca ção que re sul ta ram na cri a ção, há 25 anos, da
Fun da ção Ro ber to Ma ri nho, que tan tos ser vi ços tem
pres ta do à cul tu ra na ci o nal. E, mais re cen te men te, na 
cri a ção e par ti ci pa ção da Rede Glo bo de Te le vi são na 
fun da ção e ma nu ten ção da TV Fu tu ra, como foi mu i to
bem lem bra do pelo Se na dor José Jor ge.

Imor tal da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras des de
19 de ou tu bro de 1993, Ro ber to Ma ri nho im pri mia, na
tela da Rede Glo bo, um es ti lo e uma lin gua gem pró -
pri os na bus ca da per fe i ta har mo nia en tre o ins tin to
do jor na lis ta e a vo ca ção do em pre sá rio.

Essa foi a mar ca a que to dos nós as sis ti mos em
cada um dos pro gra mas exi bi dos pela Rede Glo bo,
há dé ca das lí der de au diên cia no País.

Pai ze lo so de qua tro fi lhos – Ro ber to Iri neu,
João Ro ber to, José Ro ber to e Pa u lo Ro ber to, já fa le-
ci do –, o jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho sem pre pro cu rou
trans mi tir ao pú bli co a ima gem de um bra si le i ro que
acre di ta na for ça do tra ba lho como ma i or he ran ça à
sua fa mí lia e ao seu País.

Sr. Pre si den te, re cor do al guns mo men tos em
que pude, como re pór ter da Rede Glo bo, con vi ver
com o Dr. Ro ber to Ma ri nho, du ran te qua se 30 anos,
so bre tu do lem bran do al gu mas par ti cu la ri da des da
sua vida.

Ro ber to Ma ri nho não era um ho mem ran co ro so,
por exem plo. Ape sar de ser um ho mem po de ro so, não 
era ran co ro so. Até por que, nos idos de 1960, um dos
seus prin ci pa is ad ver sá ri os na im pren sa bra si le i ra era 
o jor na lis ta Pa u lo Fran cis, que, no jor nal O Pas quim,
fa zia as mais se ve ras crí ti cas às Orga ni za ções Glo bo,
a Ro ber to Ma ri nho e, às ve zes, pelo ca rá ter agres si vo
que sem pre mar cou a per so na li da de de Pa u lo Fran -
cis, ata ca va até a pes soa de Ro ber to Ma ri nho e seus
fa mi li a res.

Ain da as sim, Sr. Pre si den te, num de ter mi na do
mo men to, em ple no re gi me mi li tar, quan do me foi pe -
di do, como che fe da su cur sal da Rede Glo bo em
Nova Ior que en con trar um gran de co men ta ris ta in ter-
na ci o nal que pu des se, to das as no i tes, re la tar para o
Bra sil a vi são in ter na ci o nal dos as sun tos in ter na ci o-
na is, que co me ça vam pe los Esta dos Uni dos, eu dis se
ao en tão Di re tor de Jor na lis mo da Rede Glo bo de Te-
le vi são, Arman do No gue i ra, que só ha via um nome,
em Nova Ior que, ca paz de exe cu tar essa ta re fa: Pa u lo
Fran cis. O jor na lis ta Arman do No gue i ra dis se-me:
“Mas o Dr. Ro ber to não vai apro var o nome do Pa u lo
Fran cis. É ini mi go dele, faz co men tá ri os de sas tro sos
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so bre o Dr. Ro ber to e so bre a fa mí lia dele. Mas se
você qui ser ten tar, pode su bir e pro por o nome”. Fui
ao 10º an dar do pré dio da Rede Glo bo e, con ver san-
do com Dr. Ro ber to, dis se: “Dr. Ro ber to, sei que tem
um pe di do do se nhor para con tra tar mos, em Nova Ior -
que, um co men ta ris ta in ter na ci o nal que pos sa, to das
as no i tes, co me çan do pelo Jor nal da Glo bo, às 23 ho -
ras, fa zer os co men tá ri os so bre os mo men tos po lí ti-
cos in ter na ci o na is. Te mos ape nas um nome ca paz de
pro du zir, di a ri a men te, uma peça de va lor li te rá rio, jor -
na lís ti co, in ter pre ta ti va”. Ele per gun tou quem era, e
eu fa lei que era o Pa u lo Fran cis. “Mas você acha que o 
Pa u lo Fran cis ace i ta tra ba lhar na Glo bo?” – ques ti o-
nou-me. Eu dis se: “Dr. Ro ber to, não pos so afir mar,
mas sou ami go pes so al dele e, pelo te le fo ne, as sim
que sair da qui, fa rei o con vi te. Se ele ace i tar, o se nhor
ace i ta?” Ele me res pon deu: “Mas é evi den te! Ele é o
ma i or jor na lis ta in ter na ci o nal que te mos hoje no Bra -
sil”. Ime di a ta men te, li guei para o Pa u lo Fran cis, em
Nova Ior que, que fi cou mu i to sur pre so e as sus ta do ao 
sa ber que Ro ber to Ma ri nho con cor da ra em que ele
fos se con tra ta do pela Rede Glo bo de Te le vi são. Foi
as sim que se cri ou a fi gu ra de Pa u lo Fran cis fa lan do
de Nova Ior que, cri an do um ver da de i ro per so na gem
que co men ta va as no tí ci as in ter na ci o na is no Jor nal
da Glo bo.

Qu e ro mos trar, com esse fato, a sen si bi li da de
do jor na lis ta que, ape sar de ver em Pa u lo Fran cis um
ad ver sá rio – ele foi, du ran te anos, o seu prin ci pal al -
goz –, ain da as sim, na hora em que teve de con tra tar
um pro fis si o nal com pe ten te, de va lor, pois Pa u lo
Fran cis foi uma das mais fér te is ca be ças que co nhe ci
e, cer ta men te, um dos mais ex tra or di ná ri os in te lec tu-
a is des te País, o ve lho Ro ber to Ma ri nho, dis se: “Per -
fe i ta men te, va mos con tra tá-lo”. Pa u lo Fran cis tra ba-
lhou na Rede Glo bo até la men ta vel men te mor rer, há
cer ca de cin co anos. 

Ou tro pon to que vale res sal tar é a vi são em pre-
sa ri al de Ro ber to Ma ri nho. Como dis se, esse ho mem,
em 1925, viu o pai re u nir as suas eco no mi as e cri ar
um jor nal no Rio de Ja ne i ro, num ins tan te de cri se,
quan do o País não ti nha ban cos de in ves ti men tos, re -
pi to, quan do a po pu la ção bra si le i ra ti nha 60% de
anal fa be tos. Como é que ia so bre vi ver um jor nal num
País de anal fa be tos? Na que le mo men to, ele ini ci ou a
tra je tó ria de uma gran de em pre sa, que se ria o or gu-
lho da co mu ni ca ção no Bra sil. Em to dos os pa í ses por 
onde pas sei, o nome da TV Glo bo é res pe i ta do como
uma or ga ni za ção ab so lu ta men te pro fis si o nal. Re fi-
ro-me a esse de ta lhe em pre sa ri al, por que, em 1989,
fui o pri me i ro jor na lis ta da te le vi são bra si le i ra a che -
gar à Chi na, num ins tan te em que o país se abria para 

o mun do e co me ça va a mos trar a po tên cia que que ria
ser e que hoje é. Fui à Chi na, com a mi nha equi pe,
para pro du zir um do cu men tá rio de uma hora, que se
cha ma va: “Chi na: aber tu ra para o mun do”.

Qu an do che guei des sa vi a gem, e o do cu men tá-
rio foi ao ar, Dr. Ro ber to me cha mou na sua sala para
me cum pri men tar, fez to dos os elo gi os ao pro gra ma
que tí nha mos apre sen ta do, até por que en con tra mos
em Be i jing, ain da cha ma da de Pe quim na épo ca, um
gru po de chi ne ses que es tu da va por tu guês, e, no
nos so pro gra ma, eles can ta ram “se essa rua fos se
mi nha”, em por tu guês, sen si bi li zan do a to dos a que o
as sis ti ram. De po is dos elo gi os, Dr. Ro ber to me per -
gun tou qual a ima gem que ha via fi ca do na re ti na dos
meus olhos so bre a Chi na. Eu dis se: “Dr. Ro ber to, vi
tan ta co i sa ex tra or di ná ria, tan ta co i sa bo ni ta, as mu -
ra lhas, as ima gens de Ku blai-Khan, de tan tos e tan tos
no mes que fi ze ram as di nas ti as da Chi na, mas con -
fes so ao se nhor que me im pres si o nei com mi lha res,
mi lha res, tal vez mi lhões, de bi ci cle tas que vía mos ao
sair às ruas de Be i jin. Pra ti ca men te, anda-se en tre bi -
ci cle tas, por que mi lha res de bi ci cle tas in va dem, ao
mes mo tem po, as ruas de Pe quim”. Ele dis se: “Então,
é um bom ne gó cio bi ci cle ta na Chi na”. Eu fa lei: “Sem
dú vi da; é um bom ne gó cio bi ci cle ta na Chi na”. Bom,
seis me ses de po is, Dr. Ro ber to Ma ri nho com prou
uma fá bri ca de bi ci cle tas, uma fá bri ca fa mo sa, a Pe u-
ge ot, por US$1 mi lhão, mon tou essa fá bri ca, pro du ziu
uma bi ci cle ta ex cep ci o nal men te fan tás ti ca e ven deu a 
fá bri ca por US$5 mi lhões, se gun do in for ma ções que
re ce bi, em bo ra não as pos sa con fir mar. Essa era a vi -
são em pre sa ri al des se ho mem ex tra or di ná rio.

A pre o cu pa ção de Ro ber to Ma ri nho com a de -
mo cra cia. Tem mu i ta gen te que con tes ta as po si ções
de Ro ber to Ma ri nho du ran te a his tó ria no Bra sil. Con -
for me dis se a Se na do ra Ide li Sal vat ti ago ra há pou co,
Ro ber to Ma ri nho não se iden ti fi ca va com as Esquer -
das; na ver da de, até se iden ti fi ca va com a Di re i ta.
Mas ve jam, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que sen si bi li da de. Num de ter mi na do mo men to, na
dé ca da de 80, a Rede Glo bo co me çou a trans mi tir du -
ran te ho ras, duas, três, qua tro ho ras se gui das, as
con ven ções dos Par ti dos De mo cra ta e Re pu bli ca no
nos Esta dos Uni dos. Ía mos com uma equi pe de vin te
pro fis si o na is, mon tá va mos um apa ra to ex tra or di ná rio
den tro do re cin to das con ven ções e, dali, trans mi tía-
mos em de ta lhes as dis cus sões so bre os can di da tos
a pre si den te dos Esta dos Uni dos, cada um de les que
des fi la va pelo pó dio, pela tri bu na, para ex por as suas
po si ções. E, quan do vol tá va mos ao Bra sil, as pes so-
as di zi am que não es ta vam en ten den do por que a
Rede Glo bo pas sa va ho ras trans mi tin do as con ven-
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ções dos Par ti dos De mo cra ta e Re pu bli ca no dos
Esta dos Uni dos. Para que aqui lo? Pou ca gen te sa bia
que o que o ve lho Ma ri nho que ria era dar uma li ção de 
de mo cra cia to tal, aber ta, como os ame ri ca nos da vam
em cada ano de ele i ção, nas suas con ven ções, abrin -
do o co ra ção para o povo, para apre sen tar os seus
can di da tos, que eram es co lhi dos de mo cra ti ca men te,
aber ta men te e de uma for ma tão bo ni ta. Esse era o
exem plo que a TV Glo bo que ria mos trar na que le mo -
men to em que o País pas sa va por uma cri se de iden ti-
da de, em que, des ta tri bu na, não se po dia, se quer,
cri ti car o Go ver no mi li tar.

O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – Se na dor Hé -
lio Cos ta, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Per fe i ta-
men te, Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos. Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Ape nas para lem -
brar a V.Exª e aos no bres apar te an tes, já que exis tem
três ou tros Srs. Se na do res que de mons tram in te res-
se em apar te ar, que es ses de vem se man ter den tro
do tem po do ora dor e para in for mar que a Casa se
sen te hon ra da e re gis tra a pre sen ça dos alu nos do
Cur so de Di re i to da Fa cul da de Inte gra da da Ci da de
de Ou ri nhos, no Esta do de São Pa u lo. Para nós, Se -
na do res, é uma hon ra a pre sen ça des ses alu nos e
tam bém da que les que acom pa nham esta ses são da
tri bu na de im pren sa e da tri bu na de hon ra des ta
Casa.

V. Exª con ti nua com a pa la vra, Se na dor Hé lio
Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Pa u lo Octá vio.

O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Hé lio Cos ta. Qu e ro re gis trar que cer ta-
men te ne nhum ou tro Se na dor pre sen te teve a opor tu-
ni da de de con vi ver com esse gran de bra si le i ro que foi
Ro ber to Ma ri nho. Fico fe liz com a sua con vi vên cia,
Se na dor Hé lio Cos ta, com seus trin ta anos de con vi-
vên cia, po den do, as sim, ob ser var da dos im por tan tes
da bi o gra fia des se gran de jor na lis ta, des se gran de
co mu ni ca dor e em pre sá rio, des se gran de ho mem
que o Bra sil pro du ziu nos úl ti mos cem anos. Não que -
ro aqui re gis trar a fi gu ra do em pre sá rio ou do jor na lis-
ta. Qu e ro re gis trar a fi gu ra hu ma na de Ro ber to Ma ri-
nho. Em 1992, eu e mi nha fa mí lia ti ve mos a opor tu ni-
da de de con vi ver com o Dr. Ro ber to e com Dona Lily
por quin ze dias, du ran te as Olim pía das de Bar ce lo na,
num bar co que tí nha mos alu ga do para a jor na da de
Bra sí lia. Lá fi ca mos. Ti ve mos o pri vi lé gio de con vi ver
com uma pes soa mu i to edu ca da, mu i to sé ria, uma

pes soa re al men te sim ples e que gos ta va de par ti ci par
dos even tos es por ti vos. Par ti ci pa mos de vá ri as pro-
vas hí pi cas, seu es por te pre di le to. Ele es ta va sem pre
com mu i to bom hu mor, sem pre com mu i ta dis po si ção,
ape sar da já avan ça da ida de. Por isso, o ca sal me
con quis tou nos quin ze dias em que con vi ve mos. Qu e-
ro de i xar aqui re gis tra do o pro fun do pe sar da Ban ca-
da de Bra sí lia pelo fa le ci men to de Ro ber to Ma ri nho,
uma per da ir re pa rá vel para o nos so País.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Pa u lo Octá vio. Lem bro-me que, no 
co me ci nho da dé ca da de 80, Ro ber to Ma ri nho deu
uma de mons tra ção do seu pro fis si o na lis mo e de
como ele acre di ta va nos seus pro fis si o na is. Ele in ves-
tia nos pro fis si o na is e acre di ta va na sua ca pa ci da de
de de ci são.

Re cor do-me que, um dia, es tá va mos com dez
pes so as da nos sa equi pe sa in do pe los cor re do res da
Rede Glo bo em Nova Ior que para se guir mos para as
Fi li pi nas, por que Co ra zón Aqui no, a vi ú va de Be nig no
Aqui no, es ta va as su min do como Pre si den ta da que le
país. Qu an do viu aque la gen te toda sa in do, ele me
per gun tou aon de es ta va indo aque le pes so al todo. Eu 
lhe res pon di que para as Fi li pi nas. Ele in da gou: “Mas
por que tan ta gen te?” E res pon di: “Por que va mos co -
brir a pos se da Pre si den ta Co ra zón Aqui no”. “Mas é
pre ci so tan ta gen te?”, ele per gun tou. Eu dis se: “Pre ci-
sa, por que, se cor rer tudo bem, foi de ma is; mas, se
acon te cer al gu ma co i sa, está de me nos, está fal tan do
gen te”. E ele me dis se: “Você sabe o que faz, vai em -
bo ra”.

Eram fa tos des sa na tu re za que di fe ren ci a vam a
vi vên cia ex tra or di ná ria que ti nha esse ho mem. Po-
rém, an tes de ter mi nar o meu tem po, Sr. Pre si den te,
que ro res sal tar algo que pou ca gen te sabe.

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

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Per fe i ta-
men te, Se na dor Ma gui to, tão logo eu con clua este
pen sa men to.

Pou ca gen te sabe – eu re la to em um li vro que
es cre vi e que, la men ta vel men te, até hoje não foi pu -
bli ca do, em bo ra es te ja pron ti nho para tal, que são as
mi nhas aven tu ras, por as sim di zer, du ran te qua se 20
anos como re pór ter in ter na ci o nal da Rede Glo bo –,
por tan to é im por tan te res sal tar, que fiz tan tas ma té ri-
as re la ci o na das com Ciên cia, vi si tei to dos os cen tros
ci en tí fi cos dos Esta dos Uni dos e da Eu ro pa e trou xe
inú me ras no vi da des no cam po da Me di ci na para o
Bra sil, mas pou ca gen te sabe que de ze nas de pes so-
as que fo ram para os Esta dos Uni dos fa zer um tra ta-
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men to emer gen ci al, prin ci pal men te de cân cer, fo ram
quan do eu pe ga va o te le fo ne e li ga va para o Dr. Ro -
ber to Ma ri nho. Eu di zia que se tra ta va de uma pes soa
ami ga, um jor na lis ta co nhe ci do, uma pes soa pela
qual tí nha mos o ma i or apre ço, mas que não ti nha
con di ções de fa zer esse tra ta men to nos Esta dos Uni -
dos a me nos que a Rede Glo bo pa gas se.

Nun ca, em ne nhum mo men to, de i xou o jor na lis-
ta Ro ber to Ma ri nho de aten der a es ses pe di dos. Fo -
ram de ze nas, Sr. Pre si den te, de ze nas de pes so as
que pas sa ram por vá ri os hos pi ta is fa mo sos dos Esta -
dos Uni dos, do Slo an-Ket te ring, em Nova Ior que, que
é es pe ci a lis ta em cân cer, até o Hos pi tal de Hous ton,
com as suas ope ra ções pi o ne i ras de trans plan te car -
día co. E tudo isso era fe i to sem que nin guém sou bes-
se que era ele, o co man dan te da Rede Glo bo, que au -
to ri za va todo esse tra ta men to, que cus ta va mi lha res e 
mi lha res e mi lha res de dó la res, e nun ca se pre o cu pou
em di vul gar essa obra de ca ri da de que era fe i ta com
as pes so as ca ren tes e que não po di am fa zer a ope ra-
ção. Eu mes mo le vei uma ga ro ti nha de Go iás para os
Esta dos Uni dos, que ti nha uma ca ta ra ta pre ma tu ra
nos dois olhos e que viu, pela pri me i ra vez, Se na dor
Ma gui to Vi le la, quan do abriu os olhos, o meu ros to,
aos nove anos de ida de. Ela tam bém foi le va da pela
Rede Glo bo e teve a sua ci rur gia to tal men te paga
pelo Dr. Ro ber to Ma ri nho, sem que nun ca nin guém
sou bes se que isso ti nha sido fe i to.

Qu e ro ter mi nar, Sr. Pre si den te, de i xan do aqui o
meu sen ti men to à fa mí lia do Dr. Ro ber to Ma ri nho, aos 
fi lhos Ro ber to Iri neu, João Ro ber to, ao José Ro ber to
e à sua es po sa, aos seus ne tos, a to dos aque les que
hoje sen tem e la men tam pro fun da men te o seu pas sa-
men to.

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que eu só não se gui
o con se lho do Dr. Ro ber to Ma ri nho uma vez, uma úni -
ca vez. Em 1985, eu ti nha o so nho de ser cons ti tu in te
e dis se a ele: “Dr. Ro ber to, es tou de i xan do o jor na lis-
mo e vou ago ra se guir a car re i ra po lí ti ca. Qu e ro ser
cons ti tu in te”. E ele me dis se: “Meu fi lho, não faça isso.
Você não sabe o quan to vai so frer”. Ele ti nha cer te za
de que eu ia so frer mu i to, e so fri pes so al men te, Se na-
do ra He lo í sa He le na, fui mar ti ri za do, fui ab so lu ta-
men te vi o len ta do.

Mas, hoje, es tou mu i to fe liz, mu i to sa tis fe i to de
es tar aqui nes ta tri bu na, re pre sen tan do o povo de Mi -
nas Ge ra is. E, com mu i to or gu lho, trans mi to es ses vo -
tos à fa mí lia do Dr.Ro ber to Ma ri nho, a quem que ro di -
zer que o povo de Mi nas Ge ra is la men ta pro fun da-
men te a sua mor te.

La men ta vel men te, de i xei de aten der ao pe di do
de apar te do Se na dor Ma gui to Vi le la. Se V. Exª per mi-
tir, Sr. Pre si den te, S. Exª fa ria o apar te e eu en cer ra-
ria.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Eu ia agra de cer ao Ple ná rio por que vá ri os Srs.
Se na do res aba i xa ram seus mi cro fo nes ao per ce ber
que a Mesa tem cum pri do o Re gi men to. O apar te só
pode ser per mi ti do den tro do tem po do ora dor, para
não ha ver pre ju í zo, por exem plo, para os ora do res se -
guin tes ins cri tos, no bre Se na dor Pa u lo Paim e no bre
Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

A Mesa agra de ce a com pre en são de S. Exªs
pelo cum pri men to ex pres so do Re gi men to e agra de-
ce a V. Exª tam bém pela co o pe ra ção.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Eu pos so
fa zer o apar te, Sr. Pre si den te? Eu o ha via pe di do an -
tes de se es go tar o tem po do ora dor.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – É ver da-
de.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Ma gui to Vi le la, a Mesa vai es cla re cer
V. Exª. Isso se deu no ta da men te no pe río do em que V.
Exª es te ve au sen te des ta Casa.Esta va sen do algo re -
cor ren te nas ses sões a con ces são de apar tes após o
tér mi no do tem po do ora dor. Vá ri os Se na do res en ca-
mi nha ram à Mesa re cla ma ções.

Em re u nião do Pre si den te José Sar ney com os
de ma is mem bros da Mesa, hou ve uma de li be ra ção e
a so li ci ta ção para que a Pre si dên cia, no cum pri men to
do Re gi men to, não per mi tis se, em ne nhu ma hi pó te-
se, a con ces são de apar tes fora do tem po do ora dor –
esse tem po não per ten ce mais aque le ora dor, e sim
ao ora dor se guin te ins cri to –, a fim de não ha ver pre -
ju í zos em dias como hoje, por exem plo, em que a ses -
são é de li be ra ti va.

Não se tra ta, em ab so lu to, de qual quer res tri-
ção, por par te do ora dor, a V. Exª ou a qual quer ou tro
Se na dor. Essa de ter mi na ção tem sido cum pri da por
to dos os que pre si dem as ses sões, por se tra tar de
uma de ci são da Mesa, a pe di do dos Srs. Se na do res e 
em res pe i to ao Re gi men to.

Por tan to, a Mesa pede a com pre en são e a co o-
pe ra ção de V. Exª para que pos sa mos pros se guir no
cum pri men to dos tra ba lhos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PFL.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor
Pa u lo Octá vio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, peço a mi nha ins cri ção para fa lar pela Li de ran-
ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Pa u lo Octá vio, a Mesa in for ma que
está ins cri to o Se na dor Re nan Ca lhe i ros para fa lar
pela Li de ran ça do PMDB, e ins cre ve au to ma ti ca men-
te V. Exª para fa lar em se gui da, pela Li de ran ça do
PFL.

Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der Re nan Ca-
lhe i ros, do PMDB, por cin co mi nu tos, para uma co mu-
ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, 
in ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

Logo em se gui da, fará uso da pa la vra o no bre
Se na dor Pa u lo Octá vio, pela Li de ran ça do PFL.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ao pro ta go ni zar qua se oito dé ca das de lu tas pelo di -
re i to de ex pres são e pela in te gra ção de nos so País, o
jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho saiu da vida en tran do de fi-
ni ti va men te na His tó ria bra si le i ra. Sua mor te é uma
per da para o pri ma do das li ber da des.

Esse ho mem pú bli co in can sá vel mos trou, ao
lon go de sua vida, que é pos sí vel cons tru ir um país
mo der no, di nâ mi co, pro gres sis ta e jus to. Ele foi res-
pon sá vel, em gran de par te, por qua se um sé cu lo de
evo lu ção do País, prin ci pal men te no cam po da cul tu-
ra, da edu ca ção e da in for ma ção. Ro ber to Ma ri nho e
as Orga ni za ções Glo bo aju da ram a cons tru ir um Bra -
sil de mo crá ti co.

Ten do de di ca do sua vida à cons tru ção de uma
das ma i o res re des de co mu ni ca ção do mun do, Ro-
ber to Ma ri nho acom pa nhou a trans for ma ção de seu
tem po, im ple men tou as ino va ções ne ces sá ri as e de i-
xa sua mar ca na im pren sa bra si le i ra. Nos tem pos de
chum bo, abri gou e pro te geu jor na lis tas e in te lec tu a is
per se gui dos. À fren te das Orga ni za ções Glo bo, aju-
dou o Bra sil a se co nhe cer me lhor, le vou ale gria e in -
for ma ção aos la res de cada re can to do País.

Qu e ro des ta car aqui, nes te mo men to de gran de
co mo ção na ci o nal, o tra ba lho do jor na lis ta e em pre-
sá rio na área so ci al. Com a Fun da ção Ro ber to Ma ri-
nho, pa tro ci nou a arte e a cul tu ra. Com pro gra mas re -
le van tes, como o Cri an ça Espe ran ça, aju dou de ci si-
va men te o fu tu ro do Bra sil.

Ro ber to Ma ri nho foi o res pon sá vel por uma das
mais emo ci o nan tes sa gas em pre sa ri a is e jor na lís ti-
cas do Bra sil. Com a cren ça de quem po dia fa zer

sem pre mais, cons tru iu as ba ses de um con glo me ra-
do de co mu ni ca ção que teve par ti ci pa ção des ta ca da
nos even tos mais im por tan tes do sé cu lo que pas sou
e do iní cio des ta dé ca da.

Toda a tra ves sia por 78 anos de tra ba lho – nós
sa be mos – não foi fá cil. Mas o es pí ri to em pre en de dor
de Ro ber to Ma ri nho o co lo cou na his tó ria como um
dos ho mens mais ar ro ja dos do Bra sil, uma pes soa
do ta da de um ta len to má gi co, que, do nada, cri ou em -
pre sas, viu o fu tu ro, cor reu ris cos, in ves tiu, ge rou em -
pre gos e aju dou a fa zer a gran de za do País.

Com tudo isso, ele se de fi niu, cer ta vez, na
Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa, com es tas pa la-
vras: “Nas ci ho mem de im pren sa. Fui, sou, te nho sido
e só se rei, en quan to ti ver vida e ca pa ci da de de tra ba-
lho, ape nas e tão so men te ho mem de im pren sa. Este, 
o meu des ti no. Esta, a mi nha vo ca ção.”

Qu e ro de i xar aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res – como Lí der do PMDB e em nome da
Ban ca da de Se na do res do Par ti do –, meu re gis tro de
apre ço e ad mi ra ção pelo Dr. Ro ber to. Mi nhas con do-
lên ci as à fa mí lia Ma ri nho e aos in te gran tes das Orga -
ni za ções Glo bo, que per dem seu exem plo ma i or de
pro fis si o nal sé rio, jor na lis ta com pe ten te e che fe ba ta-
lha dor. Se a co mu ni ca ção, a cul tu ra e o País per de-
ram um ho mem de van guar da, ga nha ram um imor tal,
não ape nas por per ten cer à Aca de mia, mas por seu
exem plo de vida.

Era o que ti nha a di zer, 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 no bre Lí der Pa u lo Octá -
vio, 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, in ci so II, alí nea a, do Re -
gi men to Inter no. S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi ve mos
hoje um dia de cons tran gi men to e de so la ção, sen ti-
men to de per da, mas não po de mos es tar tris tes. A
Na ção bra si le i ra ha ve rá de re me mo rar por in fin dá ve is
anos o dia de hoje, 7 de agos to, como um mar co na
his tó ria da cul tu ra e do jor na lis mo bra si le i ro.

Este é um da que les ra ros dias em que o tem po
se seg men ta e com ele a his tó ria, de mar can do a fron -
te i ra do pas sa do com o fu tu ro, sem con si de rar o pre -
sen te. Estou fa lan do, Sr. Pre si den te, da mor te do Dr.
Ro ber to Ma ri nho.

O dia de hoje é o pre sen te, é este va zio, atro pe-
la do pela gran di o si da de da vida e do pas sa do des se
gran de bra si le i ro. E todo o le ga do que fica de sua
enor me obra pas sa ao tem po fu tu ro, pois são os fru -
tos, exem plos, em pre en di men tos e enor mes li ções de 
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em pre en de do ris mo e de hu ma ni da de que fi cam para
ba li zar o fu tu ro da cul tu ra na ci o nal e da His tó ria do
Bra sil.

Esta mos to dos cons tran gi dos e de so la dos pelo
sen ti men to de per da, o que é na tu ral. Os le ga dos do
gran de jor na lis ta, do gran de co man dan te de em pre-
sas en cer ram-se com a ex tin ção da vida des se ho-
mem que fez par te da His tó ria e tes te mu nhou to dos
os gran des mo men tos da vida bra si le i ra do sé cu lo
pas sa do.

Mas não te mos o di re i to de es tar tris tes. É pre ci-
so lem brar que o Dr. Ro ber to, a par do em pre sá rio e
do in te lec tu al que foi, foi tam bém, e so bre tu do, um
gran de ani ma dor de es pe tá cu los, um pro du tor de ale -
gria, um ho mem que por meio da te le vi são le vou en -
tre te ni men to e di ver são a to dos os bra si le i ros.

Foi o che fe da gran de com pa nhia da ale gria,
como po de mos ca rac te ri zar tam bém a sua rede de
te le vi são.

Impul si o na do pela co ra gem e ou sa dia do em-
pre sá rio mo der no, sem pre in ves tiu mu i to na mo der ni-
da de e na qua li da de, pre di ca dos es sen ci a is para que
um con glo me ra do como a Rede Glo bo de Te le vi são
se afir mas se no con tex to do mun do glo ba li za do de
hoje.

Co ra gem, te na ci da de e obs ti na ção nun ca fal ta-
ram a esse ho mem que foi ca paz de con tri bu ir de ma -
ne i ra imen su rá vel para a me lhor qua li da de de vida de
mi lhões de pes so as, ho mens, mu lhe res e cri an ças,
dos mais re mo tos rin cões des te País.

Le vou ale gria, di ver são, cul tu ra e, lo gi ca men te,
in for ma ção a todo o Bra sil, como um agen te de in te-
gra ção da que les bra si le i ros me nos aqui nho a dos pela 
sor te e de lon gín quas pa ra gens, aos há bi tos e cos tu-
mes da vida mo der na, das gran des ci da des e das ge -
ra ções do as fal to.

Não bas tas se isso, Sr. Pre si den te, Ro ber to Ma -
ri nho cri ou a Fun da ção que leva o seu nome, uma das 
mais me ri tó ri as ins ti tu i ções com que o País já con tou
em di ver sos se to res da cul tu ra, com des ta que es pe ci-
al no cam po das Ciên ci as, das Artes, do Pa tri mô nio
His tó ri co e Artís ti co, da Li te ra tu ra e da His tó ria, além
do me ce na to que in clu iu subs tan ci al aju da fi nan ce i ra
e pro por ci o nou a re cu pe ra ção de te sou ros ame a ça-
dos de pe re ci men to ir re me diá vel por ca rên cia ab so lu-
ta de re cur sos.

E, na pro je ção que o Bra sil pode ter até bem
pou co tem po atrás no con tex to in ter na ci o nal, por
meio da di vul ga ção do es por te, da nos sa mú si ca, da
nos sa cul tu ra, par ti cu lar men te pe las ar tes cê ni cas,
Ro ber to Ma ri nho teve pa pel fun da men tal. Foi quan do,

há 20 anos, co me çou a ex por tar para o mun do as no -
ve las pro du zi das pela Rede Glo bo, ain da an tes da ba -
na li za ção do uso dos sa té li tes. Antes da fa mi ge ra da
glo ba li za ção, Ro ber to Ma ri nho já es ta va fora do Bra sil
ven den do a nos sa cul tu ra, di vul gan do a nos sa ima-
gem e con tri bu in do para a afir ma ção do Bra sil no con -
tex to das na ções de sen vol vi das.

Na po lí ti ca, Sr. Pre si den te, fez par te da his tó ria
re pu bli ca na do sé cu lo pas sa do.

Re pór ter de O Glo bo, com 21 anos de ida de,
as su me a di re ção do jor nal 24 dias de po is de sua fun -
da ção, em con se qüên cia da mor te do pai, jor na lis ta
Iri neu Ma ri nho. O fi lho su ce de ria o pai e co me ça ria a
mais lon ga di re ção de um jor nal. A li nha fa mi li ar al -
can ça ria três ge ra ções.

Ao com ple tar 94 anos, Ro ber to Ma ri nho, ain da
no cen tro de gra vi da de da ma i or rede na ci o nal de rá -
dio e te le vi são, co me ça a des lo car-se para o se gun do
pla no nas em pre sas, cujo co man do vi nha pas san do
aos fi lhos.

Con vi veu com fi gu ras ex po nen ci a is do jor na lis-
mo bra si le i ro, como Da vid Nas ser, Nel son Ro dri gues,
Car los La cer da, Sa mu el Wa i ner, Her ber to Mos ses,
seu co la bo ra dor no Glo bo, e Assis Cha te a u bri and, e
exer ceu pa pel im por tan te nos Go ver nos de Ge tú lio
Var gas, apo i an do o Pre si den te com suas pu bli ca-
ções.

Sr. Pre si den te, nes te dia em que a ima gem do
Dr. Ro ber to Ma ri nho, esse bra si le i ro que tan ta con tri-
bu i ção trou xe a este País e tan to po der e in fluên cia
exer ceu ao lon go de um dos mais im por tan tes pe río-
dos da his tó ria po lí ti ca e eco nô mi ca bra si le i ra do sé -
cu lo XX, está viva em nos sas me mó ri as, não pos so
de i xar de dar meu tes te mu nho do ci da dão, do ser hu -
ma no e do ami go que foi Ro ber to Ma ri nho.

Tive a hon ra e a fe li ci da de de po der con vi ver es -
tre i ta men te com esse ho mem, em 1992, du ran te as
Olim pía das de Bar ce lo na, na Espa nha. Eu e meus fi -
lhos fo mos an fi triões do Dr. Ro ber to, du ran te pelo me -
nos vin te dias na que le ano, em um bar co an co ra do ao 
lar go da cos ta da que la ma ra vi lho sa ci da de es pa nho-
la. Assis ti mos jun tos aos jo gos olím pi cos e con vi ve-
mos com a rica e in com pa rá vel per so na li da de de um
ho mem mu i to cul to, edu ca dís si mo, ex tre ma men te
sen sí vel, so li dá rio, ca ri nho so com os ami gos e ex tre-
ma men te sim ples.

Nos sos vin te dias de con ví vio fo ram, para mim e 
para meus fi lhos, uma gran de ex pe riên cia hu ma na,
um apren di za do de vida e de mu i ta ale gria. E é essa
ale gria que nos move, hoje, a lem brá-lo, já com sa u-
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da des e com imen so sen ti men to de va zio pela sua
mor te.

Encer ro esta mi nha sin ge la ho me na gem pós tu-
ma a esse gran de ho mem, sen tin do como se es ti ves-
se ain da mu i to pró xi mo, com sua pro ver bi al cul tu ra e
gran de bom hu mor, cha man do-nos a aten ção para a
im por tân cia da ale gria e da paz de es pí ri to, si tu a ções
que Ro ber to Ma ri nho pro cu ra va sem pre pre ser var
em seu dia-a-dia, du ran te toda a sua exis tên cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Pror ro go a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos,
para ou vir mos os ora do res ins cri tos para co mu ni ca-
ções ina diá ve is. Em se gui da, pas sa re mos à Ordem
do Dia.

Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu-
tos, à Se na do ra He lo í sa He le na para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, §2º, do Re gi men to Inter no.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro fa zer uma sa u da ção a to das as lu ta do ras e a to -
dos os lu ta do res do povo que es ti ve ram, on tem, com -
pon do uma das mar chas mais bo ni tas que este País
já viu: mais de 60 mil pes so as es ti ve ram em Bra sí lia,
de for ma pa cí fi ca e fra ter na, sim ples men te re i vin di-
can do seus mais be los e le gí ti mos di re i tos que, ao
lon go da His tó ria, fo ram as se gu ra dos não por be ne-
vo lên cia ou con ces são de uma eli te po lí ti ca e eco nô-
mi ca, mas por se rem fru to de lu tas e mais lu tas dos
tra ba lha do res dos se to res pú bli co e pri va do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, la men to
o epi só dio que acon te ceu e que aca bou sen do, evi -
den te men te, apro ve i ta do pe los de boa-fé ou pe los
opor tu nis tas que a crí ti ca não ace i tam, obs cu re cen-
do toda a mar cha be lís si ma de mais de 60 mil pes -
so as, em Bra sí lia. O que to mou con ta de todo o no ti-
ciá rio foi o epi só dio la men tá vel que en vol veu al guns
jo vens. Por mais in dig na ção que hou ves se pela ma -
no bra que foi fe i ta pelo Con gres so Na ci o nal, nada
jus ti fi ca a ati tu de de in to le rân cia e de des tru i ção do
pa tri mô nio pú bli co, como foi fe i to, até por que te mos
obri ga ção, to dos nós, de de fen dê-lo, bem como o
apri mo ra men to da de mo cra cia re pre sen ta ti va de
que esta Casa, de fato, é fru to.

Por mais que al guns pen sem que aqui é o es pa-
ço de suas res pec ti vas cor ri o las, não o é. Isto é pa tri-
mô nio do povo bra si le i ro, é fru to da luta de mi lha res e
mi lha res de pes so as – mu i tas de las, in clu si ve, es ta-
vam na mar cha – que já fo ram tor tu ra das e per se gui-

das e que lu ta ram mu i to para que es ti vés se mos aqui
hoje.

O fato de que al guns pou cos jo vens, ir res pon sa-
vel men te, aca ba ram por des tru ir a por ta do Se na do é
ab so lu ta men te la men tá vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não te nho
in ve ja de por ta e ja ma is le va ria um pe di do ao Se nhor
Meu Deus, por mais que fi lha ama da por Ele seja,
para en car nar numa por ta. Eu não pe di ria nun ca para
ser por ta, para ser, in clu si ve, mo ti vo para tan ta co mo-
ção em de fe sa da de mo cra cia e das ins ti tu i ções como 
aqui vi mos. Assim, en ca mi nhei um ofí cio ao Sr. Pre si-
den te e à Mesa Di re to ra no sen ti do de que seja cum -
pri do o que man dam o Re gi men to da Casa e to das as
nor mas de de mo cra cia bra si le i ra.

Instei a Mesa Di re to ra, aci o nei a Pro cu ra do ria
Par la men tar do Se na do Fe de ral e fui vi ti ma de vi o lên-
cia fí si ca e mo ral por par te da Po lí cia Fe de ral, a man -
do do Mi nis té rio ou de quem quer que seja. Tive opor-
tu ni da de de ver a fita que foi gra va da pela TV Se na do,
na qual está ab so lu ta men te cla ro o mo men to em que
fui ar ras ta da, ar ran ca da vi o len ta men te do pré dio do
INSS e agre di da fi si ca men te pela Po lí cia Fe de ral.

Por tan to, mais uma vez, ape lo para que o Re gi-
men to seja cum pri do, até por que, vol to a re pe tir, o Re -
gi men to não exis te para pro te ger “pa ne li nhas” do Go -
ver no, de opo si ção ou de gru pe lhos par ti dá ri os. O Re -
gi men to exis te, efe ti va men te, para ser cum pri do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, la men to pro fun da men-
te a ir res pon sa bi li da de de al guns pou cos, o que aca -
bou ge ran do tan to o dis cur so da que les que le gi ti ma-
men te de fen dem a de mo cra cia e o zelo pelo pa tri mô-
nio pú bli co, como tam bém o dis cur so opor tu nis ta,
pro cu ran do obs cu re cer uma mar cha de mais de 60
mil pes so as, ab so lu ta men te pa cí fi ca, que acon te ceu
em Bra sí lia.

Apro ve i to para so li ci tar que a Pro cu ra do ria Par -
la men tar re qui si te a fita em que foi gra va do esse epi -
só dio, pela TV Se na do, a fim de que se to mem as me -
di das re gi men ta is.

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

pos) – Se na do ra He lo í sa He le na, a Mesa in for ma a V.
Exª que o Pre si den te José Sar ney des pa chou o re-
que ri men to for mu la do por V. Exª na for ma do Re gi-
men to Inter no.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der do meu Par-
ti do.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª de se ja fa zer uso da pa la vra ago ra ou
após a Ordem do Dia?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.
Pre si den te, fa la rei após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Por ces são do Se na dor Le o nel Pa van, con ce-
do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos
ter mos do art. 158, §2º, do Re gi men to Inter no, ao Se -
na dor Sér gio Gu er ra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. 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, o Bra sil per -
deu on tem um lí der, e dos me lho res, al guém que
cons tru iu nos úl ti mos anos um pe da ço da mo der na
His tó ria bra si le i ra.

Na in ter pre ta ção de fa tos bra si le i ros ri go ro sa-
men te his tó ri cos dos úl ti mos anos sem pre es ta rá pre -
sen te o pa pel exer ci do por Dr. Ro ber to Ma ri nho.

Se no pas sa do o re gis tro grá fi co pe los me i os de
co mu ni ca ção era re le van te no des do bra men to e na
ava li a ção das vá ri as his tó ri as de um país, nos úl ti mos
anos, essa ma ni fes ta ção fe i ta ele tro ni ca men te pe los
me i os de co mu ni ca ção de mas sa é ri go ro sa men te
con tun den te, em bo ra não es te ja su fi ci en te men te ava -
li a da.

O pa pel da Rede Glo bo na for ma ção bra si le i ra
dos úl ti mos anos é de ci si vo, e não se tem ain da a di -
men são dos seus múl ti plos im pac tos so bre a vida
emo ci o nal, cul tu ral, psi co ló gi ca, psi cos so ci al do nos -
so povo. 

O pa pel de Ro ber to Ma ri nho, de sua obra nes te
Bra sil, será lem bra do por mu i tos anos pelo seu ca rá-
ter an te ci pa dor, pela sua imen sa ca pa ci da de mo der-
ni za do ra, que trans for mou a sua Orga ni za ção em
uma das me lho res do mun do Se o Bra sil não é e não
for por mu i tos anos com pe ti ti vo em mu i tas áre as, se -
gu ra men te o é em re la ção à co mu ni ca ção, por que as
Orga ni za ções Glo bo são uma es tru tu ra com pe ti ti va,
ino va do ra, mu i tas ve zes até ino va do ra e de van guar-
da. Por tan to, o pa pel do em pre sá rio, do co mu ni ca dor,
do Jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho so bre a for ma ção bra -
si le i ra será uma ava li a ção que vai com pro var que nin -
guém, nos úl ti mos anos, de po is de Assis Cha te a u bri-
ant, terá de sem pe nha do, na sua épo ca e para o fu tu-
ro, um pa pel tão re le van te, tão de fi ni dor.

A sua mor te em po bre ce o Bra sil.
Ele não tem su ces so res que es te jam, como ele,

na pers pec ti va his tó ri ca para pro du zir gran des mu-
dan ças em um país como o Bra sil.

Sou ami go de al guns de seus fi lhos e da sua fa -
mí lia. Envio a to dos, como Se na dor e re pre sen tan te
do meu Esta do, as mi nhas con do lên ci as. A to dos os
bra si le i ros cabe uma re fle xão so bre como foi pos sí vel
al guém de sen vol ver uma ação em me i os de co mu ni-
ca ção de mas sa que ti ves se um im pac to tão con tun-
den te so bre a psi co lo gia, a von ta de e a cul tu ra de um
País.

Essa é a sa u da ção que fa ze mos nes te dia tris te
para os bra si le i ros.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º, do Re gi men to
Inter no, à no bre Se na dor Ide li Sal vat ti.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. 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, não gos to de
ser por ta. Pre fi ro ser pas sa gem; pre fi ro abrir ca mi-
nhos. É com este es pí ri to que ve nho ao Par la men to e
exer ço a mi nha ati vi da de par la men tar há mu i tos
anos.

Tive a opor tu ni da de, nes ta se ma na, de re gis trar
o meu re pú dio a algo que de no mi nei or ques tra do pela 
co in ci dên cia das ma ni fes ta ções pú bli cas de quem
está li de ran do a gre ve dos pre fe i tos. Vol to a afir mar: a
quem é ou tor ga do o po der de le gis lar, de go ver nar e
de jul gar não pode fa zer gre ve. Gre ve faz tra ba lha dor!
É di re i to le gí ti mo, ga ran ti do pela nos sa Cons ti tu i ção.
Quem ocu pa car go ou tor ga do pelo voto ou por no me-
a ção não faz não faz gre ve; re nun cia!

Vol to a di zer que o ple i to dos pre fe i tos é jus to. A
re i vin di ca ção é le gí ti ma. Po dem fa zer o que bem en -
ten de rem: mar cha, lobby, ma ni fes to, con cen tra ção,
mas, gre ve, não po dem fa zer. Re nun ci em ao car go,
re pi to.

Ontem, ti ve mos vá ri as ma ni fes ta ções so bre a
mo vi men ta ção dos Pre fe i tos. Infe liz men te não pude
fa lar, ape sar de ter che ga do às 14h, de vi do à di ta du ra
dos Lí de res, que nor mal men te não de i xam os ins cri-
tos para as co mu ni ca ções ina diá ve is usa rem a pa la-
vra. Não obs tan te, digo hoje o que eu gos ta ria de ter
dito on tem: di mi nu i ção do re pas se, con tri bu i ções, au -
men to da car ga, são pon tos que exi gem ex pli ca ção.
Já hou ve ma ni fes ta ções por par te de al guns Par la-
men ta res, já foi pu bli ca do re cen te men te um ar ti go
Fo lha de S.Pa u lo por um Lí der, pre si den te de um dos 
Par ti dos de Opo si ção, onde está es cri to o se guin te:
“Con tri bu i ção quer di zer mãos ao alto”. Quem vem à
tri bu na, es cre ve ar ti go tem que fa zer tam bém au to cri-
ti ca do por quê do au men to da car ga. A exis tên cia de
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tan tas con tri bu i ções não veio de gra ça. Isso foi re a li-
za do, foi exe cu ta do por uma ver da de i ra re for ma tri bu-
tá ria sor ra te i ra, que acon te ceu nos úl ti mos anos. Ou
acon te ceu de gra ça a cri a ção das con tri bu i ções e o
au men to da car ga tri bu tá ria de 25 para 36%? Todo
esse su fo co tão bem vem sen do ma ni fes ta do pe los
nos sos Pre fe i tos.

Aliás, es tão anun ci an do o ine di tis mo de uma re -
u nião de to dos os Pre fe i tos de um de ter mi na do Par ti-
do, que, aliás, nun ca re u niu os seus Pre fe i tos. No en -
tan to, vai re u ni-los ago ra, dia 14 de agos to. E não são
pou cos Pre fe i tos, é um quin to mais ou me nos dos
Pre fe i tos do Bra sil. Qu e ro sa ber se vão co me çar a re -
u nião di zen do: “eu, pe ca dor, me con fes so, por que
aju dei a cri ar as con tri bu i ções, aju dei a au men tar a
car ga tri bu tá ria, sou res pon sá vel”. Qu e ro sa ber se vai
se ma ni fes tar al gum “eu, pe ca dor, me con fes so”. Vir
aqui como se não ti ves se res pon sa bi li da de ne nhu ma
com o que está acon te cen do, com a he ran ça que está 
pos ta para ser so lu ci o na da é algo que não po de mos
ad mi tir.

Re gis tro tam bém que, pela pri me i ra vez, a mar -
cha dos pre fe i tos foi re ce bi da pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca e por de zes se is Mi nis tros. Pela pri me i ra vez!
Pela pri me i ra vez não teve ca chor ro, não teve re pres-
são, e fo ram re ce bi dos. Como re sul ta do des sa mar -
cha dos pre fe i tos que acon te ceu no dia 13 de mar ço,
saiu um pro to co lo de co o pe ra ção fe de ra ti va, as si na-
do pelo Mi nis tro José Dir ceu da Casa Ci vil, pelo Pre -
si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os,
pelo Pre si den te da Fren te Na ci o nal de Pre fe i tos e,
pos te ri or men te, as si na do tam bém pela Asso ci a ção
Bra si le i ra dos Mu ni cí pi os. E do pro to co lo de co o pe-
ra ção fe de ra ti va foi ti ra do um do cu men to em que
nove ações fo ram pro to co la das como com pro mis so
en tre União e Pre fe i tu ras. E dos nove com pro mis sos,
três já es tão ab so lu ta men te fe i tos, con sa gra dos,
trans for ma dos em lei, em ques tões con cre tas. O pri -
me i ro de les é a in cor po ra ção na re for ma tri bu tá ria de 
de man das dos Mu ni cí pi os, como a pro gres si vi da de
do ITBI e a re ti ra da do tex to cons ti tu ci o nal dos cré di-
tos para trans fe rên ci as da quo ta da par te dos Mu ni cí-
pi os no ICMS.

Isso já foi in te gra do à re for ma tri bu tá ria que
está em tra mi ta ção. Por tan to, o Go ver no cum priu
um dos nove itens com pro mis sa dos com a Mar cha
dos Pre fe i tos.

Os ou tros dois, ape sar de es ta rem há mu i tos
anos tran ca dos no Con gres so, fo ram agi li za dos, vo ta-
dos no Se na do e vi ra ram lei. Um, que es ta va en ca lha-
do des de 1989, mo di fi cou a base de cál cu lo do ISS.
Aliás, tra ta-se de pro je to de au to ria do ex-Pre si den te

Fer nan do Hen ri que Car do so, que, du ran te os oito
anos de man da to, não agi li zou a sua vo ta ção. No en -
tan to, o Go ver no Lula o fez an dar, cum prin do o com -
pro mis so as su mi do com os Pre fe i tos. O ou tro, tam-
bém en ca lha do des de 2001, deu res pon sa bi li da de
aos Esta dos de pa gar a sua par te no cus te io do trans -
por te es co lar.

Assim, dos nove com pro mis sos as su mi dos no
dia 13 de mar ço, o Go ver no e a Ban ca da go ver nis ta já 
con cre ti za ram três. Por tan to, quem está or ques tran do
gre ve de Pre fe i to para cri ar cri se cons ti tu ci o nal co me-
ce fa zen do au to crí ti ca e di zen do “eu pe ca dor me con -
fes so”, para ter o di re i to de ma ni fes tar-se, já que não
o fez quan do teve opor tu ni da de.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na do-
ra Idel li Sal vat ti, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Infe liz men te, não pos so con ce der apar te; re gi men-
tal men te, isso não é pos sí vel nas co mu ni ca ções
ina diá ve is.

No en tan to, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, lem bro
que está sen do de ba ti da a cons ti tu i ção de um gru po
para tra tar dos in te res ses dos Mu ni cí pi os, o que en -
ten do ser mu i to im por tan te para se ga ran tir, na re for-
ma tri bu tá ria, a tra mi ta ção dos in te res ses dos Pre fe i-
tos e Pre fe i tu ras.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – 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 a V. Exª e, em se gui da, ao
Se na dor Efra im Mo ra is, Lí der da Mi no ria.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, gos ta ria de me ins cre ver para fa lar pela Li de-
ran ça do PSDB após a Ordem do Dia.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Pela Li -
de ran ça, Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que me ins -
cre va para fa lar após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª está ins cri to.

Antes de pas sar à Ordem do Dia, a Mesa es cla-
re ce ao Ple ná rio que pe di ram ins cri ção pela or dem,
ao mi cro fo ne, o Lí der Mag no Mal ta, o Se na dor Le o nel
Pa van e o Lí der da Mi no ria, Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção pela Li de ran ça
do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Inscre ve-se, pela Li de ran ça do PSB, o Se na-
dor João Ca pi be ri be e si na li za para a Mesa, pela or -
dem, o Se na dor Tião Vi a na.
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Da mes -
ma for ma, Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção
após o Se na dor João Ca pi be ri be.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 666, DE 2003

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o PLC/39/2003

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Tião
Vi a na – Efra im Mo ra is – Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to será vo ta do após a Ordem
do Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II,
do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1a Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 667, DE 2003

Re quer, nos ter mos do pa rá gra fo 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, seja so li ci ta do
in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do de Agri cul tu ra, Pe -
cuá ria e Abas te ci men to – MAPA so bre as co o pe ra ti-
vas agro pe cuá ri as e ou tras em pre sas ar ma ze na do-
ras que se en con tram em si tu a ção ir re gu lar pe ran te a
Co nab, no que se re fe re a es to ques de grão sob sua
res pon sa bi li da de.

So li ci to que tal re la ção con te nha os no mes e en -
de re ços dos de ve do res, quan ti da de de pro du to en vol-
vi do, va lor his tó ri co e va lo res atu a is.

Jus ti fi ca ção

Com o au men to da sa fra, o Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to – MAPA, pro mo-
veu a aqui si ção di re ta pela Com pa nhia Na ci o nal de
Abas te ci men to – CONAB, de 400 mil to ne la das de
mi lho pro ve ni en tes dos Esta dos de Mato Gros so do
Sul, Mato Gros so e Go iás para re com po si ção do es -
to que re gu la dor. Tal pro ce di men to foi ado ta do para
evi tar a que da nos pre ços do mi lho em vir tu de do au -
men to da ofer ta do pro du to no mer ca do.

Com a aqui si ção di re ta fe i ta pela Co nab, esta
pas sou a cre den ci ar ar ma zéns de co o pe ra ti vas para
o de pó si to dos grãos. Mu i tas co o pe ra ti vas fo ram im -
pe di das de se rem cre den ci a das, de vi do a dí vi das an -

ti gas com a Co nab, con tra í das de vi do a que bras de
sa fra, fal ta de es to que re gu la ri za dor e ou tras cri ses.

Tal re la ção irá di men si o nar a dí vi da para com o
Go ver no Fe de ral e as sim nor te ar as pro vi dên ci as a
se rem to ma das para re sol ver o im pas se en tre a Co -
nab e as Co o pe ra ti vas.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Del cí-
dio Ama ral.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to será vo ta do após a Ordem
do Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II,
do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1a Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 317, DE 2003
COMPLEMENTAR

Esta be le ce a au to no mia ope ra ci o nal
do Ban co Cen tral do Bra sil, ins ti tui lei de
me tas para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam -
bi al, re de fi ne as com pe tên ci as do Con se-
lho Mo ne tá rio Na ci o nal, al te ra a le gis la ção
re fe ren te ao mer ca do fi nan ce i ro, es pe ci al-
men te a Lei nº 4.595, de 31 de de zem bro
de 1964, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta lei com ple men tar es ta be le ce a na tu-
re za, os ob je ti vos, as com pe tên ci as e a or ga ni za ção
ad mi nis tra ti va do Ban co Cen tral do Bra sil, de fi ne os
ins tru men tos de trans pa rên cia e con tro le so bre as
ações do Ban co Cen tral do Bra sil, ins ti tui a lei de me -
tas para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al, bem como
re de fi ne as com pe tên ci as do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal.

CAPÍTULO II
Do Ban co Cen tral do Bra sil

Seção I
Da Na tu re za e Obje ti vos

Art. 2º O Ban co Cen tral do Bra sil é uma au tar-
quia es pe ci al, vin cu la da à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
com per so na li da de ju rí di ca e pa tri mô nio pró pri os, do -
ta da de au to no mia ad mi nis tra ti va, eco nô mi ca, fi nan-
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ce i ra e ope ra ci o nal, na for ma des ta Lei Com ple men-
tar, com sede e foro no Dis tri to Fe de ral e ju ris di ção
em todo ter ri tó rio na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. São as se gu ra dos ao Ban co
Cen tral do Bra sil os pri vi lé gi os e prer ro ga ti vas da Fa -
zen da Na ci o nal.

Art. 3º O Ban co Cen tral do Bra sil tem por ob je ti-
vos prin ci pa is o con tro le da in fla ção e o equi lí brio de
lon go pra zo do ba lan ço de pa ga men tos.

Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil, sem pre ju í zo
dos seus ob je ti vos prin ci pa is, de fi ni dos no art. 3º, de-
ve rá ain da:

I – apo i ar a po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no Fe -
de ral com vis tas ao cres ci men to eco nô mi co de lon go
pra zo, sus ten tá vel e não in fla ci o ná rio;

II – har mo ni zar suas po lí ti cas com os ob je ti vos
das au to ri da des res pon sá ve is pela re gu la ção do sis -
te ma fi nan ce i ro nos seus as pec tos pru dên ci as, de
sol vên cia e de re pres são a ilí ci tos;

III – ga ran tir con di ções ne ces sá ri as à efi ciên cia
da in ter me di a ção fi nan ce i ra e dos sis te mas de pa ga-
men tos.

SEÇÃO II
Das Com pe tên ci as

Art. 5º O Ban co Cen tral do Bra sil de ci di rá, de
for ma au tô no ma, so bre me di das que vi sem ao cum -
pri men to das me tas das po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al
es ta be le ci das em lei de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo,
con for me dis pos to no art. 19 des ta lei, com pe tin-
do-lhe:

I – com prar e ven der tí tu los pú bli cos fe de ra is;
II – re gu la men tar e de ter mi nar re co lhi men tos

com pul só ri os so bre de pó si tos das ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras;

III – re gu la men tar e re a li zar em prés ti mos de li -
qui dez e ope ra ções de re des con to;

IV – re gu la men tar e re ce ber de pó si tos vo lun tá ri-
os de ins ti tu i ções fi nan ce i ras;

V – com prar e ven der ouro e mo e da es tran ge i ra;
VI – ser de po si tá rio das re ser vas ofi ci a is de

ouro, mo e da es tran ge i ra e de Di re i tos Espe ci a is de
Sa que, res pon sa bi li zan do-se por sua guar da e ad mi-
nis tra ção;

VII – ope rar com Di re i tos Espe ci a is de Sa que
(DES) e ou tros ati vos fi nan ce i ros in ter na ci o na is, den -
tro dos li mi tes e di re tri zes es ta be le ci dos pela lei de
me tas para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al de que
tra ta o art. 19;

VIII – re gu la men tar o mer ca do de câm bio e nele
ope rar, in clu si ve por meio de ope ra ções de swap,

den tro dos li mi tes es ta be le ci dos pela lei de me tas
para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al de que tra ta o
art. 19;

IX – ado tar, por pra zo de ter mi na do, me di das de
ex ce ção no mer ca do de câm bio, por de ter mi na ção ou 
au to ri za ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, quan -
do hou ver fun da das ra zões para se pre ver gra ve de -
se qui lí brio no ba lan ço de pa ga men tos;

X – re gu la men tar, co or de nar e ope rar o Sis te ma
de Pa ga men tos Bra si le i ro, po den do ou tor gar a exe cu-
ção de fun ções ope ra ci o na is.

§ 1º A com pe tên cia re gu la men tar pre vis ta no
ca put des te ar ti go es ta rá sem pre cir cuns cri ta pe los li -
mi tes, con di ções e con tro les de fi ni dos na lei anu al de
me tas mo ne tá ria e cam bi al.

§ 2º Os de pó si tos das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
ban cá ri as man ti dos no Ban co Cen tral do Bra sil e con -
ta bi li za dos em con ta de re ser va ban cá ria são im pe-
nho rá ve is e não res pon de rão por qual quer tipo de dí -
vi da ci vil, co mer ci al, fis cal, pre vi den ciá ria, tra ba lhis ta
ou de ou tra na tu re za, con tra í da por es sas ins ti tu i ções
ou qua is quer ou tras a elas li ga das.

§ 3º A im pe nho ra bi li da de de que tra ta o § 2º não
se apli ca aos dé bi tos con tra tu a is efe tu a dos pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil e aos de cor ren tes das re la ções
das ins ti tu i ções fi nan ce i ras com o Ban co Cen tral do
Bra sil.

§ 4º A in su fi ciên cia de re co lhi men tos com pul só-
ri os ou o sa que a des co ber to em con ta de re ser vas
ban cá ri as por par te de ins ti tu i ções fi nan ce i ras con fi-
gu ra fi nan ci a men to não au to ri za do, fi can do o Ban co
Cen tral do Bra sil au to ri za do a co brar, de ime di a to,
cus tos fi nan ce i ros cor res pon den tes, no mí ni mo, aos
da li nha de em prés ti mos de li qui dez, in de pen den te-
men te da apli ca ção das pe na li da des pre vis tas em lei.

§ 5º O Ban co Cen tral do Bra sil po de rá sus pen-
der a li vre mo vi men ta ção de con tas de re ser vas ban -
cá ri as das ins ti tu i ções fi nan ce i ras quan do se ca rac te-
ri zar in su fi ciên cia ha bi tu al nos de pó si tos com pul só ri-
os, ou quan do hou ver sa que a des co ber to às con tas
de re ser vas ban cá ri as.

§ 6º No caso de sus pen são da li vre mo vi men ta-
ção de con tas de re ser vas ban cá ri as, de acor do com
o § 5º, o Ban co Cen tral do Bra sil po de rá sus pen der a
par ti ci pa ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra em qual quer dos 
sub sis te mas do Sis te ma de Pa ga men tos Bra si le i ro.

§ 7º É ve da do ao Ban co Cen tral do Bra sil con ce-
der:

I – qual quer for ma de aval ou pres ta ção de ga -
ran tia;
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II – em prés ti mos ou fi nan ci a men tos, di re ta ou
in di re ta men te, a qual quer ins ti tu i ção, ór gão ou en ti da-
de que não seja ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

§ 8º As me di das de ex ce ção re fe ri das no in ci so
IX do ca put com pre en dem:

I – cen tra li za ção das ope ra ções cam bi a is pelo
Ban co Cen tral do Bra sil;

II – res tri ção a ope ra ções de câm bio em mer ca-
dos es pe cí fi cos;

III — seg men ta ção do mer ca do de câm bio por
tipo de tran sa ção;

IV – li mi ta ções a re mes sas de re cur sos.
Art. 6º Com pe te, ain da, pri va ti va men te ao Ban -

co Cen tral do Bra sil:
I – emi tir pa pel-mo e da e mo e da me tá li ca, res -

pon sa bi li zan do-se pe los ser vi ços do meio-cir cu lan te;
II — de ter mi nar as ca rac te rís ti cas ge ra is das cé -

du las e das mo e das;
III – ser de po si tá rio das dis po ni bi li da des de ca i-

xa do Te sou ro Na ci o nal.
Art 7º Com pe te ao Ban co Cen tral do Bra sil, na

con di ção de agen te do Go ver no Fe de ral:
I – subs cre ver e in te gra li zar, após au to ri za ção

do Se na do Fe de ral, as quo tas de par ti ci pa ção em or -
ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is e re a jus tar os
ha ve res em mo e da na ci o nal de cor ren tes da ma nu-
ten ção da pa ri da de des tas par ti ci pa ções;

II – atu ar em con jun to com a ad mi nis tra ção di re-
ta do Po der Exe cu ti vo como ór gão de re la ci o na men to
ins ti tu ci o nal do Go ver no Fe de ral pe ran te ins ti tu i ções
fi nan ce i ras es tran ge i ras e or ga nis mos fi nan ce i ros in -
ter na ci o na is;

III – co le tar, or ga ni zar e di vul gar in for ma ções
es ta tís ti cas re la ti vas à eco no mia na ci o nal e in ter na ci-
o nal e ao mer ca do fi nan ce i ro po den do, para tan to, es -
ta be le cer:

a) nor mas quan to ao for ne ci men to obri ga tó rio
de in for ma ções, pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras, quan -
do se tra tar de ma té ria de sua com pe tên cia pri va ti va;

b) co o pe ra ção com ou tros ór gãos pú bli cos que
dis po nham de in for ma ções es ta tís ti cas re le van tes
não ine ren tes às ma té ri as de com pe tên cia pri va ti va
do Ban co Cen tral do Bra sil.

IV — cal cu lar e di vul gar ín di ces fi nan ce i ros pre -
vis tos em lei.

Seção III
Da Orga ni za ção Admi nis tra ti va

Art 8º O Ban co Cen tral do Bra sil será ad mi nis-
tra do por uma di re to ria com pos ta de um Pre si den te e

seis di re to res, to dos no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca, en tre bra si le i ros de ili ba da re pu ta ção e
no tó ria ca pa ci da de em as sun tos eco nô mi co-fi nan-
ce i ros.

Art. 9º Os mem bros da di re to ria do Ban co Cen -
tral do Bra sil te rão man da to de qua tro anos, ad mi ti da
a re con du ção, ob ser va das as se guin tes con di ções:

I – no me a ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
após apro va ção de seus no mes pelo Se na do Fe de ral,
em vo ta ção se cre ta, pre ce di da de ar güi ção pú bli ca;

II – so men te per de rão seus man da tos nos ca-
sos de:

a) pe di do de dis pen sa for mu la do pelo pró prio in -
te res sa do, cu jas ra zões de vem ser en ca mi nha das ao
Pre si den te da Re pú bli ca e ao Se na do Fe de ral;

b) de mis são por ini ci a ti va do Pre si den te da Re -
pú bli ca, de vi da men te jus ti fi ca da, apro va da pelo Se-
na do Fe de ral, me di an te vo ta ção se cre ta, sen do as se-
gu ra do ao di ri gen te a opor tu ni da de de es cla re ci men-
to e de fe sa, em ses são pú bli ca an te ri or à de li be ra ção;

c) con de na ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do.
§ 1º A pro pos ta de des ti tu i ção do Pre si den te ou

dos di re to res do Ban co Cen tral do Bra sil, de que tra ta
o in ci so II, b, do ca put, ao ser sub me ti da ao Se na do
Fe de ral, de ve rá con ter cir cuns tan ci a da ex po si ção
dos mo ti vos jus ti fi ca do res da me di da.

§ 2º Na data em que esta lei en trar em vi gor,
será em pos sa da uma di re to ria, cu jos man da tos en-
cer rar-se-ão:

I – para o Pre si den te e um di re tor: em 31 de de -
zem bro do pri me i ro ano da le gis la tu ra fe de ral ini ci a da
após a pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar;

II – para dois di re to res: em 31 de de zem bro do
se gun do ano da le gis la tu ra fe de ral ini ci a da após a pu -
bli ca ção des ta Lei Com ple men tar;

III – para três di re to res: em 31 de de zem bro do
ter ce i ro ano da le gis la tu ra fe de ral ini ci a da após a pu -
bli ca ção des ta Lei Com ple men tar.

§ 3º Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca en -
vi a da ao Se na do Fe de ral in di ca rá os pe río dos dos
man da tos de cada um dos no vos in di ca dos que se rão
em pos sa dos na for ma do § 2º des te ar ti go.

§ 4º Em caso de va cân cia no cur so do man da to,
este será com ple ta do por su ces sor in ves ti do na for ma
pre vis ta nes te ar ti go.

Art. 10. É ve da do ao Pre si den te e aos di re to res
do Ban co Cen tral do Bra sil man ter par ti ci pa ção aci o-
ná ria su pe ri or a três por cen to, di re ta ou in di re ta, em
ins ti tu i ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, in com pa-
ti bi li da de que se es ten de aos côn ju ges, con cu bi nos e
aos pa ren tes até o se gun do grau;
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Art. 11. O ex-Pre si den te e o ex-Di re tor do Ban co
Cen tral do Bra sil fi cam im pe di dos para o exer cí cio de
ati vi da des ou de pres tar qual quer ser vi ço para ins ti tu-
i ções do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, por um pe río-
do de qua tro me ses, con ta dos da exo ne ra ção ou do
tér mi no do seu man da to.

§ 1º Inclui-se no pe río do a que se re fe re o ca put
even tu a is pe río dos de fé ri as não go za das.

§ 2º Du ran te o im pe di men to, o ex-Pre si den te ou
o ex-Di re tor fi ca rá vin cu la do ao Ban co Cen tral do Bra -
sil, fa zen do jus a re mu ne ra ção com pen sa tó ria equi -
va len te à do car go de di re ção que exer ceu e aos be -
ne fí ci os a ele ine ren tes.

§ 3º Apli ca-se o dis pos to nes se ar ti go ao
ex-Pre si den te ou ex-Di re tor exo ne ra do a pe di do, se
este já ti ver cum pri do pelo me nos seis me ses do
seu man da to.

§ 4º Incor re na prá ti ca de cri me de ad vo ca cia
ad mi nis tra ti va, su je i tan do-se às pe nas da lei, o
ex-Pre si den te ou ex -Di re tor que vi o lar o im pe di men to
pre vis to nes te ar ti go, sem pre ju í zo das de ma is san-
ções ca bí ve is, ad mi nis tra ti vas e ci vis.

§ 5º Na hi pó te se de o ex-Pre si den te ou ex-Di re-
tor ser ser vi dor pú bli co, po de rá ele op tar pela apli ca-
ção do dis pos to no § 2º, ou pelo re tor no ao de sem pe-
nho das fun ções de seu car go efe ti vo ou em pre go pú -
bli co, des de que não haja con fli to de in te res se.

Art. 12. Com pe te à Di re to ria do Ban co Cen tral
do Bra sil:

I – de ci dir so bre as ma té ri as de com pe tên cia do
Ban co Cen tral do Bra sil;

II – en ca mi nhar o Re gi men to Inter no do Ban co
Cen tral do Bra sil para a apro va ção do Pre si den te da
Re pú bli ca;

III – apro var o or ça men to e as de mons tra ções fi -
nan ce i ras; e

IV – apro var as nor mas ge ra is de con ta bi li da de
e au di to ria in ter na.

Pa rá gra fo úni co. O Re gi men to Inter no, além de
ou tras ma té ri as per ti nen tes, dis po rá so bre a es tru tu ra
or ga ni za ci o nal e ad mi nis tra ti va da Insti tu i ção, in clu si-
ve o nú me ro de di re to res, a de fi ni ção de res pon sa bi li-
da des e atri bu i ções do Pre si den te e dos de ma is Di re-
to res e a for ma de subs ti tu i ção des tes em suas au-
sên ci as e im pe di men tos.

Art. 13. O qua dro de pes so al do Ban co Cen tral
do Bra sil, or ga ni za do em car re i ras, será cons ti tu í do
ex clu si va men te de ser vi do res apro va dos em con cur-
so pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los, es pe cí fi co
para o fim de in gres so na ins ti tu i ção, sen do nula de

ple no di re i to a ad mis são sem ob ser vân cia des sa exi -
gên cia.

§ 1º Os ser vi do res do qua dro de pes so al do
Ban co Cen tral do Bra sil se rão re gi dos pela le gis la ção
pró pria dos ser vi do res pú bli cos.

§ 2º O exer cí cio de qua is quer car gos ou fun ções
co mis si o na das, cons tan tes da es tru tu ra or ga ni za ci o-
nal do Ban co Cen tral do Bra sil é pri va ti vo dos ser vi do-
res do seu qua dro de pes so al, ad mi ti dos na for ma
des te ar ti go.

§ 3º O Ban co Cen tral do Bra sil man te rá ser vi ço
ju rí di co pró prio ao qual ca be rá o exer cí cio do pro cu ra-
tó rio ju di ci al e ex tra ju di ci al da ins ti tu i ção.

Seção IV
Das Re ce i tas, Con ta bi li da de,

Con tro le e Trans pa rên cia

Art. 14. Cons ti tu em re ce i tas do Ban co Cen tral
do Bra sil a ren da ou re sul ta do:

I – de ope ra ções fi nan ce i ras in ter nas e ex ter nas
e de ou tras apli ca ções;

II – de ope ra ções com tí tu los, no País e no ex te-
ri or;

III – de ope ra ções de câm bio, de ne go ci a ção
com Di re i tos Espe ci a is de Sa que (DES) ou ou tros ins -
tru men tos em uni da des in ter na ci o na is de con ta;

IV – da com pra e ven da de ouro e ou tros me ta is
pre ci o sos;

V – de ope ra ções re a li za das com or ga nis mos fi -
nan ce i ros in ter na ci o na is;

VI – da ad mi nis tra ção do meio cir cu lan te;
VII – de cor ren te da apli ca ção de san ções pe cu-

niá ri as, por for ça das nor mas vi gen tes ou de con tra-
tos;

VIII – pro ve ni en te de ocu pa ção, uti li za ção, ali e-
na ção ou lo ca ção de bens de sua pro pri e da de;

IX – de pres ta ção de ser vi ços; e
X – de ou tras fon tes, even tu a is ou não.
Art 15. O Ban co Cen tral do Bra sil ins ti tu i rá sis -

te ma con tá bil com pa tí vel com sua na tu re za es pe cí-
fi ca, pu bli ca rá ba lan ços se mes tral e anu al ela bo ra-
dos, res pec ti va men te, nas da tas de 30 de ju nho e
31 de de zem bro de cada ano, e ob ser va rá nor mas
pró pri as para fins de re gis tro, acom pa nha men to e
con tro le dos fa tos li ga dos à sua ges tão, bem como
para for ma li za ção, exe cu ção e re gis tro de seus atos
e con tra tos de qual quer na tu re za, res pe i ta das as
suas pe cu li a ri da des.

§ 1º O Ban co Cen tral do Bra sil pu bli ca rá ain da,
men sal men te, de mons tra ti vos de exe cu ção fi nan ce i-
ra apu ra dos se gun do cri té ri os que per mi tam sua con -
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so li da ção com de mons tra ti vos de mes ma na tu re za
pu bli ca dos pelo Te sou ro Na ci o nal.

§ 2º O Ban co Cen tral do Bra sil man te rá au di to ria
in ter na, su bor di na da di re ta men te à Di re to ria, que es -
ta be le ce rá sis te mas de con tro le ca pa zes de per mi tir o 
acom pa nha men to de to das as ati vi da des da ins ti tu i-
ção, res sal tan do os as pec tos con tá be is, fi nan ce i ros,
ope ra ci o na is e pa tri mo ma is.

§ 3º A au di to ria in ter na ela bo ra rá re la tó ri os pe -
rió di cos para co nhe ci men to e ava li a ção da ins ti tu i ção,
que se rão en ca mi nha dos aos Po de res Exe cu ti vo e
Le gis la ti vo, bem como ao Tri bu nal de Con tas da
União.

§ 4º Sem pre ju í zo das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e de ór gãos de au di to ria do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, as con tas do Ban co Cen tral do
Bra sil se rão ana li sa das, anu al men te, por en ti da de
pri va da e in de pen den te de au di to ria.

CAPÍTULO III
Do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal

Seção I
Dos Obje ti vos

Art. 16 A po lí ti ca do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal ob je ti va ra:

I – Co or de nar os es for ços de de sen vol vi men to
dos mer ca dos fi nan ce i ro, de ca pi ta is, de pre vi dên cia
pri va da e de se gu ros com vis tas à ma i or efi ciên cia
das suas ins ti tu i ções e ins tru men tos vi san do ao de-
sen vol vi men to equi li bra do da eco no mia na ci o nal;

II – pro mo ver a co e rên cia e a com pa ti bi li da de
das ações ad mi nis tra ti vas e das nor mas ex pe di das
pelo Ban co Cen tral do Bra sil com as dos ór gãos res -
pon sá ve is pela su per vi são, fis ca li za ção e es ta bi li da-
de do sis te ma fi nan ce i ro e dos mer ca dos de pre vi dên-
cia, ca pi ta is e se gu ros e com os ob je ti vos da po lí ti ca
eco nô mi ca do País;

III – atu ar como mo de ra dor e ins tân cia de re cur-
sos em re la ção às ações ad mi nis tra ti vas e nor mas
ex pe di das pelo Ban co Cen tral do Bra sil e pe los ór -
gãos res pon sá ve is pela su per vi são, fis ca li za ção e es -
ta bi li da de do sis te ma fi nan ce i ro e dos mer ca dos de
pre vi dên cia, ca pi ta is e se gu ros.

Seção II
Das Com pe tên ci as

Art. 17 Com pe te ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal:
I – re gu lar os mer ca dos fi nan ce i ros, de ca pi ta is,

de pre vi dên cia pri va da e de se gu ros em ma té ri as que
não fo rem de com pe tên cia pri va ti va do Ban co Cen tral
do Bra sil ou dos ór gãos res pon sá ve is pela su per vi-

são, fis ca li za ção e es ta bi li da de do sis te ma fi nan ce i ro
e dos mer ca dos de pre vi dên cia, ca pi ta is e se gu ros;

II – par ti ci par, com di re i to à voz e sem di re i to a
voto, das re u niões da di re ção su pe ri or e dos co mi tês
e co mis sões su pe ri o res de de ci são do Ban co Cen tral
do Bra sil e dos ór gãos res pon sá ve is pela su per vi são,
fis ca li za ção e es ta bi li da de do sis te ma fi nan ce i ro e
dos mer ca dos de pre vi dên cia, ca pi ta is e se gu ros;

III – so li ci tar ao Ban co Cen tral do Bra sil e aos ór -
gãos res pon sá ve is pela su per vi são, fis ca li za ção e es -
ta bi li da de do sis te ma fi nan ce i ro e dos mer ca dos de
pre vi dên cia, ca pi ta is e se gu ros, a mu dan ça, sus pen-
são ou pos ter ga ção de nor ma ou ação ad mi nis tra ti va
que jul gar ina de qua da à es ta bi li da de fi nan ce i ra e ao
de sen vol vi men to eco nô mi co do País;

IV – co mu ni car ao Se na do Fe de ral e ao Pre si-
den te da Re pú bli ca a re cu sa do Ban co Cen tral do
Bra sil ou dos ór gãos res pon sá ve is pela su per vi são,
fis ca li za ção e es ta bi li da de do sis te ma fi nan ce i ro e
dos mer ca dos de pre vi dên cia, ca pi ta is e se gu ros em
ace i tar a so li ci ta ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal
de mu dan ça, sus pen são ou pos ter ga ção de nor ma ou 
ação ad mi nis tra ti va;

V – su ge rir ao Pre si den te da Re pú bli ca, com a
de vi da jus ti fi ca ção, que en ca mi nhe men sa gem ao
Se na do Fe de ral so li ci tan do a de mis são do Pre si-
den te do Ban co Cen tral do Bra sil e de qual quer de
seus di re to res, nos ter mos do art. 9º, II, b, quan do
con si de rar que es te ja ha ven do im pe rí cia na con du-
ção das po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al ou uso exor -
bi tan te da com pe tên cia re gu la men tar do Ban co
Cen tral do Bra sil;

VI – co or de nar a ela bo ra ção dos pro je tos de lei
de me tas para as po lí ti cas mo ne tá ri as e cam bi ar de
que tra ta o art. 9º e es ta be le cer es sas me tas em ca rá-
ter pro vi só rio em caso de não de li be ra ção fi nal ou re -
je i ção pelo Con gres so Na ci o nal do re fe ri do pro je to
até o fi nal do exer cí cio fi nan ce i ro pre ce den te àque le a 
que se re fe rem às me tas;

VII – su ge rir ao Pre si den te da Re pú bli ca, me di-
an te jus ti fi ca ção, o en vio de pro je to de lei ao Con gres-
so Na ci o nal al te ran do a lei de me tas para as po lí ti cas
mo ne tá ria e cam bi al nos ca sos em que mu dan ças
drás ti cas nas con di ções eco nô mi cas in ter nas ou ex-
ter nas le vem à in vi a bi li da de das me tas em vi gor, de
acor do com o dis pos to no art. 25;

VIII – au to ri zar ou de ter mi nar ao Ban co Cen tral
do Bra sil a im ple men ta ção de me di das de ex ce ção no 
mer ca do de câm bio quan do hou ver ris co de gra ve de -
se qui lí brio no ba lan ço de pa ga men tos ou hou ver sé ri-
as ra zões para pre ver a imi nên cia de tal si tu a ção;
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IX – de ci dir de sua pró pria or ga ni za ção, ela bo-
ran do seu re gi men to in ter no, a ser sub me ti do à apro -
va ção do Pre si den te da Re pú bli ca;

X – su ge rir ao Pre si den te da Re pú bli ca a cri a-
ção de co mis sões téc ni cas e con sul ti vas que jul gar
ne ces sá ri as ao bom fun ci o na men to dos tra ba lhos do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. A par ti ci pa ção em re u niões a
que se re fe re o in ci so II dar-se-á pela pre sen ça de um
dos mem bros do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, por
in di ca ção de seu pre si den te.

SEÇÃO III
Da Orga ni za ção e Fun ci o na men to

Art. 18 O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal será in -
te gra do pe los se guin tes mem bros:

I – Mi nis tro da Fa zen da, que será o Pre si den te;

II – Mi nis tro do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão;

III – dois mem bros no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção do Se na do Fe de ral,
es co lhi dos en tre bra si le i ros de ili ba da re pu ta ção e no -
tó ria ca pa ci da de em as sun tos eco nô mi co-fi nan ce i-
ros, por pra zo ili mi ta do, ad mi ti da a exo ne ra ção ad nu -
tum, por de ci são do Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal de li be ra rá
me di an te re so lu ções, por ma i o ria de vo tos, ca ben do
ao Pre si den te a prer ro ga ti va de de li be rar, nos ca sos
de ur gên cia e re le van te in te res se, ad re fe ren dum
dos de ma is mem bros.

§ 2º Em suas fal tas ou im pe di men tos, o Mi nis tro
da Fa zen da será Subs ti tu í do, na Pre si dên cia do Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, pelo Mi nis tro do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão.

§ 3º O Pre si den te do Con se lho po de rá con vi dar
Mi nis tros de Esta do, bem como re pre sen tan tes de
en ti da des pú bli cas ou pri va das, para par ti ci par das
re u niões, não lhes sen do per mi ti do o di re i to de voto.

§ 4º O Con se lho re u nir-se-á, or di na ri a men te,
uma vez por mês, e, ex tra or di na ri a men te, sem pre que 
for con vo ca do por seu Pre si den te.

§ 5º O re gi men to in ter no do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal será apro va do por de cre to do Pre si den te da
Re pú bli ca, no pra zo má xi mo de trin ta dias, con ta dos
do iní cio da vi gên cia des ta lei.

§ 6º A par tir do ini cio da vi gên cia des ta lei fi cam
ex tin tos os man da tos de mem bros do Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal no me a dos até aque la data.

CAPÍTULO IV
Das Po lí ti cas Mo ne tá ria e Cam bi al

Seção I
Das Me tas para as Po lí ti cas Mo ne tá ria e Cam bi al

Art. 19. Lei de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo es ta-
be le ce rá me tas para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al,
vá li das para o pe río do de um exer cí cio fi nan ce i ro, a
se rem al can ça das pelo Ban co Cen tral do Bra sil por
meio dos ins tru men tos re fe ri dos no art. 5º.

Art. 20. A lei de me tas para as po lí ti cas mo ne tá-
ria e cam bi al deve com pre en der:

I – a de fi ni ção dos ob je ti vos das po lí ti cas mo ne-
tá ria e cam bi al e a fi xa ção das me tas quan ti ta ti vas e
qua li ta ti vas a se rem al can ça das no pe río do por ela
dis ci pli na do;

II – o es ta be le ci men to de pro je ções, de exe cu-
ção não obri ga tó ria, para as me tas de po lí ti ca mo ne-
tá ria e cam bi al de anos pos te ri o res;

III – li mi tes e di re tri zes para as ope ra ções do Ban -
co Cen tral do Bra sil com Di re i tos Espe ci a is de Sa que
(DES) e ou tros ati vos fi nan ce i ros in ter na ci o na is;

IV – a fi xa ção de li mi te má xi mo para re sul ta do
ne ga ti vo do Ban co Cen tral do Bra sil.

Pa rá gra fo. A lei de me tas para as po lí ti cas mo -
ne tá ria e cam bi al não con te rá dis po si ti vos es tra nhos
às ma té ri as de que tra ta o ca put.

Art. 21. Em caso de não de li be ra ção fi nal ou re -
je i ção pelo Con gres so Na ci o nal do pro je to de lei de
me tas para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al até o fi -
nal do exer cí cio fi nan ce i ro, o Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal es ta be le ce rá es sas me tas em ca rá ter pro vi só-
rio, que se rão vá li das até à pu bli ca ção da re fe ri da lei.

Art. 22. O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil
com pa re ce rá ao Con gres so Na ci o nal, em re u nião con -
jun ta das co mis sões te má ti cas per ti nen tes do Con gres-
so Na ci o nal, du ran te a tra mi ta ção do pro je to de lei de
me tas para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al, para ex por
sua ava li a ção a res pe i to da que le pro je to de lei, de ven-
do, ao fi nal de sua ex po si ção, pro nun ci ar-se ine qui vo ca-
men te a fa vor ou con tra o seu con te ú do.

Art. 23. No caso de o Con gres so Na ci o nal re je i-
tar o pro je to de lei de me tas para as po lí ti cas mo ne tá-
ria e cam bi al ou de o Pre si den te da Re pú bli ca ve tar
in te gral men te a lei apro va da pelo Con gres so Na ci o-
nal, ca be rá ao Pre si den te da Re pú bli ca en vi ar novo
pro je to, no pra zo má xi mo de trin ta dias.

Art. 24 O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil
com pa re ce rá, nos me ses de abril e ou tu bro, a re u nião
con jun ta das co mis sões Temáticas de Eco no mia da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, para
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pres tar con tas so bre a exe cu ção das me tas que fo-
ram atri bu í das ao Ban co Cen tral do Bra sil pela lei de
me tas para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al.

Pa rá gra fo Úni co. Na pres ta ção de con tas a que
se re fe re o ca put, tam bém de ve rão ser evi den ci a dos
e ana li sa dos o im pac to e o cus to fis cal das ope ra ções
do Ban co Cen tral do Bra sil, bem como os seus re sul-
ta dos con tá be is anu a is e se mes tra is mais re cen tes.

Secão II
Dos Me ca nis mos de Re vi são de Me tas,

Re so lu ção de Impre vis tos e 
Me di a ção de Con fli tos

Art. 25 Em caso de mu dan ças drás ti cas nas
con di ções eco nô mi cas in ter nas ou ex ter nas, que le-
vem à in vi a bi li da de das me tas fi xa das pela lei de me -
tas para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al, o Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal de ve rá co mu ni car pu bli ca men te
esse fato ao Pre si den te da Re pú bli ca, que, se jul gar
ne ces sá rio, en vi a rá pro je to de lei de al te ra ção das
me tas vi gen tes.

§ 1º O Ban co Cen tral do Bra sil po de rá, me di an te
co mu ni ca ção pú bli ca ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal, so li ci tar que esse ava lie ime di a ta men te, a ne ces-
si da de de re vi são das me tas.

§ 2º Apli cam-se aos pro je tos de lei de re vi são
da lei anu al de me tas mo ne tá ri as e cam bi a is as
mes mas con di ções e pro ce di men tos im pos tos pe-
los arts. 22 e 23.

Art. 26 O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal po de rá
so li ci tar ao Ban co Cen tral do Bra sil, me di an te co mu-
ni ca ção pú bli ca, a mu dan ça, sus pen são ou pos ter ga-
ção de nor ma ou ação ad mi nis tra ti va que jul gar ina -
de qua da à es ta bi li da de fi nan ce i ra e ao de sen vol vi-
men to eco nô mi co do País.

Pa rá gra fo úni co. Em ha ven do re cu sa do Ban co
Cen tral do Bra sil em ace i tar a so li ci ta ção do Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal de mu dan ça, sus pen são ou pos -
ter ga ção de nor ma ou ação ad mi nis tra ti va, o Con se-
lho Mo ne tá rio Na ci o nal co mu ni ca rá o fato ao Con-
gres so Na ci o nal e ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 27 O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal po de rá
su ge rir ao Pre si den te da Re pú bli ca, com a de vi da jus -
ti fi ca ção, que en ca mi nhe men sa gem ao Se na do Fe -
de ral so li ci tan do a de mis são do Pre si den te do Ban co
Cen tral do Bra sil e de qual quer de seus di re to res, nos
ter mos do art. 9º II, b, quan do jul gar que:

I – há im pe rí cia na con du ção das po lí ti cas mo -
ne tá ria e cam bi al;

II – te nha ocor ri do uso exor bi tan te da com pe tên-
cia re gu la men tar do Ban co Cen tral do Bra sil.

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 28 No pra zo de cen to e cin qüen ta dias, a
con tar da data de pu bli ca ção des ta Lei Com ple men-
tar, o Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con gres so
Na ci o nal pro je to de lei re vo gan do ou re dis tri bu in do,
en tre ór gãos da ad mi nis tra ção fe de ral, as fun ções
que de i xa rão de ser exer ci das pelo Ban co Cen tral do
Bra sil a par tir do ini cio da vi gên cia des ta lei, e que não 
fo ram re vo ga das por esta lei, em es pe ci al aque las es -
ti pu la das pe las se guin tes nor mas:

I – Lei nº 4.131, de 3 de se tem bro de 1962, que
dis ci pli na a apli ca ção do ca pi tal es tran ge i ro e as re -
mes sas de va lo res para o ex te ri or e dá ou tras pro vi-
dên ci as;

II – Lei nº 4.595, de 31 de de zem bro de 1964,
que dis põe so bre a po lí ti ca e as ins ti tu i ções mo ne tá ri-
as, ban cá ri as e cre di tí ci as, cria o Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as;

III – Lei nº 4.728, de 14 de ju lho de 1965, que
dis ci pli na o mer ca do de ca pi ta is e es ta be le ce me di-
das para o seu de sen vol vi men to;

IV – Lei nº 4.829, de 5 de no vem bro de 1965,
que Insti tu ci o na li za o Cré di to Ru ral;

V – Lei nº 4.843, de 19 de no vem bro de 1965,
que au to ri za os es ta be le ci men tos Ban cá ri os a subs -
ti tu í rem, em sua con ta bi li da de, o li vro “Diá rio” de es -
cri tu ra ção mer can til pelo li vro “Ba lan ce tes Diá ri os e
Ba lan ços”, cu jas ca rac te rís ti cas de fi ne: atri bui efi -
cá cia pro ba tó ria ao lan ça men to efe tu a do se gun do
o sis te ma de “fi chas de lan ça men to”, e dá ou tras pro -
vi dên ci as;

VI – Lei nº 4.864, de 29 de no vem bro de 1965,
que cria me di das de es ti mu lo à Indús tria de cons tru-
ção ci vil;

VII – Lei nº 5.025, de 10 de ju nho de 1966, que
dis põe so bre o in ter câm bio co mer ci al com o ex te ri or,
cria o Con se lho Na ci o nal do Co mér cio Exte ri or, e dá
ou tras pro vi dên ci as;

VIII – Lei nº 5.143, de 20 de ou tu bro de 1966,
que ins ti tui o im pos to so bre Ope ra ções Fi nan ce i ras,
re gu la a res pec ti va co bran ça, dis põe so bre a apli ca-
ção das re ser vas mo ne tá ri as ori un das de sua re ce i ta,
e dá ou tras pro vi dên ci as;

IX – De cre to-Lei nº 283, de 28 de fe ve re i ro de
1967, que dis põe so bre em prés ti mos con tra í dos no
ex te ri or des ti na dos à cons tru ção e ven da de ha bi ta-
ções.

X – De cre to-Lei nº 448, de 3 de fe ve re i ro de
1969, que dis põe so bre a apli ca ção de pe na li da des
às ins ti tu i ções fi nan ce i ras, às so ci e da des e em pre sas
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in te gran tes do sis te ma de dis tri bu i ção de tí tu los ou
va lo res mo bi liá ri os e aos seus agen tes au tô no mos, e
dá ou tras pro vi dên ci as;

XI – De cre to-Lei nº 697, de 23 de ju lho de 1969,
que dis põe so bre o re gis tro pre vis to no art. 1º do De -
cre to-lei nº 286, de 28-2-67, e dá ou tras pro vi dên ci as;

XII – Lei nº 5.764, de 16 de de zem bro de 1971,
que de fi ne a Po lí ti ca Na ci o nal de Co o pe ra ti vis mo, ins -
ti tui o re gi me ju rí di co das so ci e da des co o pe ra ti vas, e
dá ou tras pro vi dên ci as;

XIII – Lei nº 5.768, de 20 de de zem bro de 1971,
que abre a le gis la ção so bre dis tri bu i ção gra tu i ta de
prê mi os, me di an te sor te io, vale-brin de ou con cur so, a 
tí tu lo de pro pa gan da, es ta be le ce nor mas de pro te ção
à pou pan ça po pu lar, e dá ou tras pro vi dên ci as;

XIV – Lei nº 5.969, de 11 de de zem bro de 1973,
que ins ti tui o Pro gra ma de Ga ran tia da Ati vi da de
Agro pe cuá ria e dá ou tras pro vi dên ci as;

XV – De cre to-Lei nº 1.304, de 8 de ja ne i ro de
1974, que dis põe so bre a sis te má ti ca de cap ta ção de
in cen ti vos fis ca is de du zi dos do Impos to de Ren da, e
dá ou tras pro vi dên ci as;

XVI – 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, e dá ou tras pro vi dên ci as;

XVII – De cre to-Lei nº 1.338, de 23 de ju lho de
1974, que dis põe so bre in cen ti vos fis ca is a in ves ti-
men tos re a li za dos por pes so as fí si cas, apli ca novo
tra ta men to fis cal aos ren di men tos de in ves ti men tos e
dá ou tras pro vi dên ci as;

XVIII – Lei nº 6.099, de 12 de se tem bro de 1974, 
que Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio das ope ra-
ções de ar ren da men to mer can til e dá ou tras pro vi-
dên ci as;

XIX – De cre to-Lei nº 1.418, de 3 de se tem bro de 
1975, que con ce de in cen ti vos fis ca is à ex por ta ção de
ser vi ços e dá ou tras pro vi dên ci as;

XX – De cre to-Lei nº 1.454, de 7 de abril de
1976, que dis põe so bre o Impos to de Ren da in ci den te
em tí tu los de ren da fixa, al te ra dis po si ções fis ca is pre-
vis tas no De cre to-lei nº 1.338, de 23 de ju lho de 1974, 
e dá ou tras pro vi dên ci as;

XXI – De cre to-Lei nº 2.169, de 29 de ou tu bro de
1984, que al te ra o De cre to -Lei nº 1928, de 18 de fe -
ve re i ro de 1982, que dis põe so bre o pa ga men to pri o-
ri tá rio de dé bi tos de cor ren tes de com pro mis sos em
mo e da es tran ge i ra, as su mi dos pela Admi nis tra ção
Pú bli ca;

XXII – Lei nº 7.492, de 16 de ju nho de 1986, que
de fi ne os cri mes con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal,
e dá ou tras pro vi dên ci as;

XXIII – De cre to-Lei nº 2.291, de 21 de no vem bro
de 1986, que ex tin gue o Ban co Na ci o nal da Ha bi ta-
ção – BNH e dá ou tras pro vi dên ci as;

XXIV – De cre to-Lei nº 2.321, de 25 de fe ve re i ro
de 1987, que ins ti tui, em de fe sa das fi nan ças pú bli-
cas, re gi me de ad mi nis tra ção es pe ci al tem po rá ria,
nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras pri va das e pú bli cas não
fe de ra is, e dá ou tras pro vi dên ci as;

XXV – Lei nº 7.684, de 2 de de zem bro de 1988,
que es ta be le ce as con di ções para emis são de Le tras
Hi po te cá ri as;

XXVI – Lei nº 7.801, de 11 de ju lho de 1989, que
ex pe de nor mas de ajus ta men to do Pro gra ma de
Esta bi li za ção Eco nô mi ca, de que tra ta a Lei nº 7.730
de 31 de ja ne i ro de 1989;

XXVII – Lei nº 7.966, de 22 de de zem bro de
1989, que au to ri za a ne go ci a ção ou tro ca de Cer ti fi-
ca dos de Inves ti men tos, em nome do Te sou ro Na ci o-
nal, nos Fun dos de Inves ti men tos Se to ri al de Tu ris-
mo, Pes ca, Flo res ta men to e Re flo res ta men to, e dá
ou tras pro vi dên ci as;

XXVIII – Lei Com ple men tar nº 63, de 11 de ja ne-
i ro de 1990, que dis põe so bre cri té ri os e pra zos de
cré di to das par ce las do pro du to da ar re ca da ção de
im pos tos de com pe tên cia dos Esta dos e de trans fe-
rên ci as por es tes re ce bi dos, per ten cen tes aos Mu ni-
cí pi os, e dá ou tras pro vi dên ci as;

XXIX – Lei nº 8.004, de 14 de mar ço de 1990,
que dis põe so bre trans fe rên cia de fi nan ci a men to no
âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

XXX – Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990, que
al te ra a le gis la ção do Impos to de Ren da so bre o re -
sul ta do da ati vi da de ru ral, e dá ou tras pro vi dên ci as;

XXXI – Lei nº 8.100, de 5 de de zem bro de 1990,
que dis põe so bre o re a jus te das pres ta ções pac tu a-
das nos con tra tos de fi nan ci a men to fir ma dos no âm -
bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, vin cu la dos
ao Pla no de Equi va lên cia Sa la ri al e dá ou tras pro vi-
dên ci as;

XXXII – Lei nº 8.177, de 1º de mar ço de 1991,
que es ta be le ce re gras para a de sin de xa ção da eco -
no mia e dá ou tras pro vi dên ci as;

XXXIII – Lei nº 8.401, de 8 de ja ne i ro de 1992,
que dis põe so bre o con tro le de au ten ti ci da de de có pi-
as de obras au di o vi su a is em vi de o gra ma pos tas em
co mér cio;

XXXIV – Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dis põe so bre a con ces são de sub ven ção eco nô-
mi ca nas ope ra ções de cré di to ru ral;
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XXXV – Lei nº 8.436, de 25 de ju nho de 1992,
que ins ti tu ci o na li za o Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo
para es tu dan tes ca ren tes;

XXXVI – Lei nº 8.668, de 25 de ju nho de 1993,
que dis põe so bre a cons ti tu i ção e o re gi me tri bu tá rio
dos Fun dos de Inves ti men to Imo bi liá rio e dá ou tras
pro vi dên ci as;

XXXVII – Lei nº 8.677, de 13 de ju lho de 1993,
que dis põe so bre o Fun do de De sen vol vi men to So ci-
al, e dá ou tras pro vi dên ci as;

XXXVIII – Lei nº 8.692, de 28 de ju lho de 1993,
que de fi ne pla nos de re a jus ta men to dos en car gos
men sa is e dos sal dos de ve do res nos con tra tos de fi -
nan ci a men tos ha bi ta ci o na is no âm bi to do Sis te ma Fi -
nan ce i ro da Ha bi ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as;

XXXIX — Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995,
que dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te ma Mo ne tá rio
Na ci o nal, es ta be le ce as re gras e con di ções de emis -
são do REAL e os cri té ri os para con ver são das obri -
ga ções para o REAL, e dá ou tras pro vi dên ci as;

XL – Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996, que 
Insti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta-
ção ou Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos e Di re i-
tos de Na tu re za Fi nan ce i ra – CPMF, e dá ou tras pro vi-
dên ci as;

XLI – Lei nº 9.447, de 14 de mar ço de 1997, que
dis põe so bre a res pon sa bi li da de so li dá ria de con tro-
la do res de ins ti tu i ções sub me ti das aos re gi mes de
que tra tam a Lei nº 6.024, de 13 de mar ço de 1974, e
o De cre to-Lei nº 2.321, de 25 de fe ve re i ro de 1987;
so bre a in dis po ni bi li da de de seus bens; so bre a res -
pon sa bi li za ção das em pre sas de au di to ria con tá bil ou 
dos au di to res con tá be is in de pen den tes; so bre pri va ti-
za ção de ins ti tu i ções cu jas ações se jam de sa pro pri a-
das, na for ma do De cre to-Lei nº 2.321, de 1987, e dá
ou tras pro vi den ci as;

XLII – Lei nº 9.710, de 19 de no vem bro de 1998,
que dis põe so bre me di das de for ta le ci men to do Sis te-
ma Fi nan ce i ro Na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as;

XLIII – Lei nº 9.817, de 23 de agos to de 1999,
que es ta be le ce mul ta em ope ra ções de im por ta ção e
dá ou tras pro vi dên ci as;

XLIV – Lei nº 9.866, de 9 de no vem bro de 1999,
que dis põe so bre o alon ga men to de dí vi das ori gi ná ri-
as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei nº 9.138, de 29
de no vem bro de 1995, e de dí vi das para com o Fun do
de De fe sa da Eco no mia Ca fe e i ra – FUNCAFÉ, ins ti-
tu í do pelo De cre to-Lei no 2.295, de 21 de no vem bro
de 1986, que fo ram re es ca lo na das no exer cí cio de
1997, das ope ra ções de cus te io e co lhe i ta da sa fra

1997/1998, à luz de re so lu ção do Con se lho Mo ne tá-
rio Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as;

XLV – Lei nº 10.150, de 21 de de zem bro de
2000, que dis põe so bre a no va ção de dí vi das e res -
pon sa bi li da de do Fun do de Com pen sa ção de Va ri a-
ções Sa la ri a is – FCVS; al te ra o De cre to-Lei nº 2.406,
de 5 de ja ne i ro de 1988, e as Leis nos 8.004, 8.100 e
8.692, de 14 de mar ço de 1990, 5 de de zem bro de
1990, e 28 de ju lho de 1993, res pec ti va men te, e dá
ou tras pro vi dên ci as;

XLVI – Lei nº 10.188, de 12 de fe ve re i ro de 2001, 
que cria o Pro gra ma de Arren da men to Re si den ci al,
ins ti tui o ar ren da men to re si den ci al com op ção de
com pra e dá ou tras pro vi dên ci as;

XLVII – Re so lu ções do Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal e De cre tos que de le gam atri bu i ções ao Ban co
Cen tral do Bra sil que não se jam com pa tí ve is com as
com pe tên ci as atri bu í das ao Ban co Cen tral do Bra sil
pela pre sen te lei;

Art. 29 Fi cam re vo ga dos:
I – os arts. 27, 28, 29 e 30 da Lei nº 4.131, de 3

de se tem bro de 1962;
II – os arts.2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12,

13, 14, 15 16 e 57 da Lei nº 4.595, de 31 de de zem bro
de 1964;

III – os pa rá gra fos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º do art.
49 da Lei nº 4.595, de 31 de de zem bro de 1964;

IV – o art. 5º do De cre to-Lei nº 21, de 17 de se -
tem bro de 1966;

V — os arts. 5º, 8º, 11 e 12 da Lei nº 5.143, de 20 
de ou tu bro de 1966;

VI – o De cre to-Lei nº 278, de 28 de fe ve re i ro de
1967;

VII – os arts. 2º e 3º da Lei Com ple men tar nº 12,
de 8 de no vem bro de 1971;

VIII – o De cre to-Lei nº 1.795, de 8 de ju lho de
1980;

IX – os arts. 4º e 5º do De cre to-Lei nº 1.952, de
15 de ju lho de 1982;

X – o art. 13 do De cre to-Lei nº 2.284, de 10 de
mar ço de 1986;

XI – os arts. 2º e 9º do De cre to-Lei nº 2.376, de
25 de no vem bro de 1987;

XII – o art. 19 da Lei nº 7.730, de 1º de fe ve re i ro
de 1989;

XIII – os arts. 3º, 4º, 6º, 7º, 8º 9º 10, 11 e 66 da
Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995;

XIV – o pa rá gra fo 5º do art. 9º e o pa rá gra fo 4º
do art. 4º da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio
de 2000.

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  8 22607    733ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



Art. 30. Esta lei com ple men tar en tra em vi gor
tre zen tos e ses sen ta e cin co dias após a data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O es tu do com pa ra do dos pro ces sos de de sen-
vol vi men to eco nô mi co de mons tra que não é pos sí vel
in du zir o cres ci men to de lon go pra zo por meio de sur-
tos in fla ci o ná ri os. Usar a in fla ção para ob ter cres ci-
men to eco nô mi co tor nou-se um tru que in gê nuo, cujo
en can to não dura mu i to tem po, mas cuja so lu ção, em
ge ral, cus ta à so ci e da de bem mais que os efê me ros
be ne fí ci os que pro duz.

A pos si bi li da de de ex pan dir o gas to pú bli co
além da ca pa ci da de de ar re ca da ção do Esta do, co -
brin do os dé fi cits com a ex pan são sem las tro da mo e-
da, cria a ir re sis tí vel ten ta ção de go ver nar como se
não hou ves se li mi tes às de man das dos di ver sos gru -
pos so ci a is. Con fis ca dos pelo cha ma do im pos to in fla-
ci o ná rio, que é con se qüên cia ine lu tá vel des se modo
de go ver nar, os se to res mais frá ge is e de sor ga ni za-
dos da so ci e da de aca bam pa gan do a con ta da ali an-
ça en tre a ir res pon sa bi li da de fis cal e a frou xi dão na
po lí ti ca mo ne tá ria.

Com base nes se en ten di men to da vir tu al in ca-
pa ci da de da po lí ti ca mo ne tá ria para pro mo ver o cres -
ci men to eco nô mi co, foi ga nhan do ter re no a idéia de
sub tra ir da com pe tên cia di re ta dos go ver nos a ges tão
co ti di a na da po lí ti ca mo ne tá ria, en tre gan do essa ta -
re fa a um ban co cen tral com di re to ri as com man da to
fixo, su je i tas ao cum pri men to de me tas ex plí ci tas,
sub me ti das a ava li a ções pe rió di cas e su bor di na das à 
san ção, de úl ti ma ins tân cia, dos par la men tos e dos
po de res exe cu ti vos. De modo ge ral, es ses são os atri -
bu tos da cha ma da au to no mia ope ra ci o nal dos ban-
cos cen tra is.

À me di da que os pa í ses mais de sen vol vi dos fo -
ram ado tan do esse mo de lo bá si co, mu i to em bo ra
com uma am pla va ri a ção de de se nhos ins ti tu ci o na is,
foi pos sí vel co lher as li ções des sa ex pe riên cia. A li te-
ra tu ra so bre o tema con ver ge para al guns con sen sos
im por tan tes e para um con jun to bem de fi ni do de re co-
men da ções prá ti cas para o aper fe i ço a men to dos sis -
te mas que pre vê em a au to no mia ope ra ci o nal de ban -
cos cen tra is.

Em pri me i ro lu gar, é im por tan te de li mi tar com
pre ci são o cam po de de ci sões dis cri ci o ná ri as dos
ban cos cen tra is au tô no mos. Por ma i o res que se jam
as sal va guar das, por me lho res que se jam os me ca-
nis mos de con ten ção e por mais rá pi dos que se jam
os sis te mas de re a ção das de ma is ins ti tu i ções, a po -
si ção de con tro le da po lí ti ca mo ne tá ria e ações cor re-

la tas é tão es tra té gi ca que se toma im pe ri o so li mi tar a 
au to no mia dos ban cos cen tra is a as sun tos es tri ta e
di re ta men te re la ci o na dos à ges tão da po lí ti ca mo ne-
tá ria.

Para al can çar esse ob je ti vo, tem sido fre qüen te
a re ti ra da das com pe tên ci as de su per vi são e fis ca li-
za ção dos ban cos cen tra is, trans fe rin do-as para uma
agên cia es pe ci a li za da. Igual men te fre qüen te tem
sido a agre ga ção de to das as ins tân ci as de re gu la ção
do sis te ma fi nan ce i ro lato sen su nes se mes mo or ga-
nis mo de su per vi são, en glo ban do as ta re fas de con -
tro le dos mer ca dos fi nan ce i ro, de ca pi ta is, de pre vi-
dên cia pri va da e de se gu ros.

Essa ten dên cia cor res pon de à pró pria evo lu ção
do mo de lo de or ga ni za ção das ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, que tem se ca rac te ri za do por um con tí nuo pro-
ces so de con cen tra ção e fu são da que las ati vi da des
em con glo me ra dos que, sob um mes mo con tro le aci -
o ná rio e de ges tão, se de di cam ao aten di men to de
vá ri os seg men tos do mer ca do.

No Bra sil, o Ban co Cen tral aca bou ab sor ven do,
ao lon go dos anos, um sem-nú me ro de atri bu i ções,
em nada re la ci o na das à exe cu ção da po lí ti ca mo ne tá-
ria, po den do-se ci tar des de o fo men to agrí co la, pas -
san do pela su per vi são de con sór ci os e che gan do até
mes mo ao con tro le do en di vi da men to pú bli co. Por
essa ra zão, ma i o res são os mo ti vos para que seja
efe tu a da a re du ção do es co po de com pe tên ci as do
Ban co Cen tral do Bra sil.

Tam bém tem cha ma do a aten ção dos es tu di o-
sos o fato de que a con ces são de au to no mia dos ban -
cos cen tra is não pode pres cin dir de ca na is de re so lu-
ção de con fli to en tre os ban cos cen tra is e os po de res
ele i tos de mo cra ti ca men te: o exe cu ti vo e o par la men-
to. A não-exis tên cia de con fli tos só se ria pos sí vel se,
por ab sur do, fos se de le ga da não a au to no mia ope ra-
ci o nal, mas a com ple ta in de pen dên cia, aos ban cos
cen tra is. Isso sig ni fi ca ria usur par a von ta de po pu lar,
re ti ran do do cam po da po lí ti ca o di re i to de de fi nir, em
úl ti ma ins tân cia, um dos as pec tos es sen ci a is da con -
du ção da eco no mia. Tal pro vi dên cia, ob vi a men te, não 
pode ser to le ra da em um Esta do de Di re i to.

Por tan to, é pre ci so re co nhe cer que, jun to com a
au to no mia ope ra ci o nal, nas ce um po ten ci al de con fli-
to en tre a di re ção do ban co cen tral e os po de res de -
mo cra ti ca men te ele i tos. Se, por um lado, não se pode
de i xar a po lí ti ca mo ne tá ria ser le va da pelo in te res se
po lí ti co de cur to pra zo, por ou tro é pre ci so im pe dir
que, em fun ção des se ide al, se trans fi ra a uma bu ro-
cra cia não le gi ti ma da pelo voto – e tão sus ce tí vel
quan to qual quer ou tro de ten tor de po der às se du ções
dos in te res ses par ti cu la ris tas – o po der de de ter mi-
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nar, em úl ti ma ins tân cia, os des ti nos da po lí ti ca mo -
ne tá ria.

A so lu ção pa re ce es tar na cri a ção de um sis te-
ma de fil tros, de fre i os e con tra pe sos que, por meio do 
de ba te pú bli co e da in ter me di a ção de múl ti plos ato -
res, leve a de ci sões que pre ser vem, a um só tem po, a
le gi ti mi da de e a ra ci o na li da de das de ci sões.

Esses me ca nis mos de so lu ção e re du ção de
con fli tos, em ge ral, se tra du zem:

a) na cla ra de li mi ta ção da es fe ra de
atu a ção dos ban cos cen tra is;

b) no es ta be le ci men to de me tas para
as po lí ti cas mo ne tá ri as e cam bi a is pe los po -
de res exe cu ti vo e le gis la ti vo;

c) na cri a ção de ins tân ci as con sul ti vas,
se pa ra das das di re to ri as dos ban cos cen tra-
is, com a fun ção de mo ni to rar con ti nu a men-
te o com por ta men to das va riá ve is sob o co -
man do do ban co cen tral e a evo lu ção da
eco no mia em ge ral, ava li ar a qua li da de da
ges tão da di re to ria da au to ri da de mo ne tá ria,
ex por dis cor dân ci as pu bli ca men te, e, no li-
mi te, ini ci ar for mal men te um pro ces so de
con tes ta ção or ga ni za da das de ci sões do
Ban co Cen tral, o que pode le var à de mis são
de sua di re to ria;

d) do tar o po der exe cu ti vo da prer ro ga-
ti va de sub me ter ao par la men to al te ra ções
nas me tas de po lí ti ca mo ne tá ria e cam bi al e 
na pró pria com po si ção da di re to ria dos ban -
cos cen tra is.

Este pro je to de lei com ple men tar re gu la men ta,
com base nas pre mis sas apre sen ta das, a au to no-
mia ope ra ci o nal do Ban co Cen tral do Bra sil e, em
ra zão des sa al te ra ção no sta tus da que la au tar quia,
re de fi ne as com pe tên ci as do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal. Tem ins pi ra ção na “pri me i ra ge ra ção” de
pro je tos vol ta dos para a re gu la men ta ção do art. 192 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, apre sen ta dos no iní cio dos
anos 90. Entre tan to, avan ça em re la ção a es ses,
pois tem o be ne fí cio de po der re gu la men tar par ci al-
men te o re fe ri do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, fa cul da de
so men te exis ten te após a apro va ção da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 40, de 2003. Tem tam bém a van ta-
gem de ab sor ver a evo lu ção ocor ri da des de en tão
nas le gis la ções de ban co cen tral no mun do, em es-
pe ci al, a que cons ti tu iu o Ban co Cen tral Eu ro peu e a 
que re for mu lou o Ban co da Ingla ter ra.

Essen ci al men te, a pro pos ta de fi ne que o Ban co
Cen tral do Bra sil terá como ob je ti vos fun da men ta is o

con tro le da in fla ção e o equi lí brio de lon go pra zo do
ba lan ço de pa ga men tos, pas san do a con tar, para tan -
to, com a prer ro ga ti va da au to no mia ope ra ci o nal.

A au to no mia ope ra ci o nal não sig ni fi ca, ab so lu-
ta men te, a in de pen dên cia da ins ti tu i ção em re la ção
aos po de res de mo cra ti ca men te cons ti tu í dos. Pelo
con trá rio, a au to no mia, em con tra par ti da aos man da-
tos por tem po de ter mi na do que se rão con ce di dos aos 
di re to res da ins ti tu i ção, sub me te o Ban co Cen tral a
um am plo con jun to de li mi ta ções, me tas, con di ções e
con tro les para sua atu a ção. Tais me ca nis mos são a
tra du ção do já re fe ri do sis te ma de fre i os e con tra pe-
sos, que dará se gu ran ça à so ci e da de de que a au to-
no mia ope ra ci o nal não cor res pon de à cri a ção de um
quar to po der des pi do da le gi ti mi da de do voto.

Ao con trá rio, ina u gu ra um tem po em que o País
pas sa a con tar com um fir me ins tru men to ins ti tu ci o nal
de di ca do ex clu si va men te à ta re fa de pre ser var o va lor
da mo e da e de cu i dar da sol vên cia do ba lan ço de pa -
ga men tos, li vre da ame a ça das re vi ra vol tas de cur to
pra zo da po lí ti ca, mas, por isso mes mo, fir me men te
ata do aos li mi tes, me tas e com pro mis sos de de sem-
pe nho que, a par tir da im ple men ta ção da pro pos ta,
ele de ve rá res pe i tar e atin gir.

Além de eli mi nar mu i tas das com pe tên ci as hoje
con fe ri das ao Ban co Cen tral, a pro pos ta tam bém pre -
vê a apro va ção anu al de uma lei de me tas mo ne tá ri as
e cam bi a is, que será o guia da ação do Ban co Cen tral
e do qual este não po de rá se des vi ar. A ocor rên cia de
tal des vio, não sen do de ri va da de cho ques ex ter nos,
so bre os qua is o Ban co Cen tral não tem con tro le,
pode vir a re sul tar na per da de man da to de seu pre si-
den te e seus di re to res, des de que o Pre si den te da
Re pú bli ca faça tal so li ci ta ção ao Se na do Fe de ral e
este vote pela de mis são.

Um ele men to im por tan te do pro je to e que lhe dá 
ca rá ter pe cu li ar fren te à ex pe riên cia in ter na ci o nal é
ter atri bu í do ao Ban co Cen tral do Bra sil a res pon sa bi-
li da de pela ges tão da po lí ti ca cam bi al e in clu í do en tre
seus ob je ti vos es sen ci a is per se guir tra je tó ria sus ten-
tá vel para o Ba lan ço de Pa ga men tos. Isso se faz ne -
ces sá rio de vi do à gran de vul ne ra bi li da de do Bra sil a
cho ques ex ter nos, o que exi ge ra pi dez de re a ção na
po lí ti ca cam bi al e uma gran de afi ni da de en tre a po lí ti-
ca mo ne tá ria e a po lí ti ca cam bi al.

É im por tan te res sal tar que a ins ta u ra ção da au -
to no mia do Ban co Cen tral não cor res pon de a tor nar
pe re ne o sis te ma de me tas in fla ci o ná ri as ou ele ger
como per ma nen te o sis te ma de câm bio flu tu an te.
Esses con ce i tos, ape sar de com pa tí ve is, não se
equi va lem. O Po der Exe cu ti vo fi ca rá res pon sá vel por 
en vi ar ao Con gres so, para apro va ção, o já alu di do
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pro je to de lei de me tas mo ne tá ri as e cam bi a is, no
qual po de rão ser de fi ni dos mo dos de ope ra ção que
se har mo ni zem com as ca rac te rís ti cas da po lí ti ca
eco nô mi ca ge ral. Pre ce de rá a vo ta ção des se pro je to
de lei o de ba te das pro pos tas no Con gres so Na ci o-
nal, com a pre sen ça obri ga tó ria do pre si den te do
Ban co Cen tral, que, nes se mo men to, po de rá de fen-
der seus pon tos de vis ta.

Evi den te men te, em ha ven do dis cor dân cia da di -
re ção do Ban co Cen tral em re la ção aos mé to dos de
ges tão mo ne tá ria e cam bi al en ca mi nha dos pelo Exe -
cu ti vo e apro va dos pelo Con gres so, es ta ria mo ti va da
a pos si bi li da de de de mis são de toda ou par te da di re-
to ria. Esta, con tu do, não se ria de ter mi na da ad nu tum
pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Se ria ne ces sá rio que o 
che fe do Po der Exe cu ti vo pro pu ses se a de mis são ao
Se na do Fe de ral, que so bre ela de ci di ria em vo ta ção
se cre ta. Vale lem brar que, hoje, esta Casa já é a res -
pon sá vel pela apro va ção dos no mes in di ca dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca para ocu par tais car gos.

O pro je to traz vá ri os ou tros ins tru men tos de me -
di a ção e so lu ção de con fli tos e, nes ses ca sos, será
im por tan tís si mo o pa pel a ser de sem pe nha do pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal (CMN). O CMN de i xa
de ser o todo po de ro so re gu la dor do Sis te ma Fi nan-
ce i ro Na ci o nal, como con ce bi do pela Lei nº 4.595, de
1964, como tem ocor ri do des de en tão. Nas áre as em
que a pro pos ta dá au to no mia ope ra ci o nal ao Ban co
Cen tral do Bra sil, o CMN de i xa rá de ser o ór gão nor -
ma ti za dor. Sua nova fun ção, nes sas áre as, será a de
mo ni to rar as ações do Ban co Cen tral, com pa ti bi li zar
as ações da au to ri da de mo ne tá ria com as dos ór gãos
de fis ca li za ção e con tro le do mer ca do fi nan ce i ro e
atu ar como po der mo de ra dor de even tu a is ex ces sos
no uso do po der re gu la men tar pelo Ban co Cen tral.
Su bli nhe-se que as com pe tên ci as nor ma ti vas do
CMIN que não fo rem trans fe ri das ao Ban co Cen tral
do Bra sil con ti nu a rão sob a res pon sa bi li da de da que le
Con se lho.

Pela sua com po si ção, o CMN terá dois dos atri -
bu tos es sen ci a is que o tor na rão apto a mo ni to rar a
ação do Ban co Cen tral e, even tu al men te, pro por al te-
ra ções de rumo na con du ção das po lí ti cas mo ne tá ri-
as e cam bi a is. Em pri me i ro lu gar, será com pos to por
es pe ci a lis tas, já que de seus qua tro mem bros, dois
se rão na tos, a sa ber, o Mi nis tro da Fa zen da e o Mi nis-
tro do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão. Os ou tros
dois se rão es pe ci a lis tas com no tó rio sa ber eco nô mi-
co, in di ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca e apro va-
dos pelo Se na do Fe de ral.

Como já afir ma do, ca be rá ao Con se lho Mo ne tá-
rio Na ci o nal re gu la men tar o mer ca do fi nan ce i ro, em

sen ti do am plo, in clu í dos aí os mer ca dos ban cá rio, de
ca pi ta is, de se gu ros e de pre vi dên cia pri va da, ex ce to
no que for com pe tên cia ex clu si va do Ban co Cen tral.
Como o Ban co Cen tral per de rá a com pe tên cia de su -
per vi si o nar e fis ca li zar, a pro pos ta traz im plí ci ta a ne -
ces si da de de cri a ção de uma agên cia de su per vi são
e fis ca li za ção ban cá ri as.

Cabe sa li en tar que, por res tri ção cons ti tu ci o nal,
um pro je to de lei de ini ci a ti va do Le gis la ti vo não pode
de ter mi nar a cri a ção de ór gãos no Exe cu ti vo, mo ti vo
pelo qual o ar ti go 28 do pro je to de ter mi na que o Po -
der Exe cu ti vo irá, no pra zo de cen to e cin qüen ta dias,
re a lo car para ou tros ór gãos da ad mi nis tra ção fe de ral
ou re vo gar as atri bu i ções atu a is do Ban co Cen tral que 
não es tão in clu í das na nova lei.

Como prin ci pal ins tân cia de mo ni to ra men to da
atu a ção do Ban co Cen tral, o CMN terá a fun ção de
aler tar pu bli ca men te ao Pre si den te da Re pú bli ca
quan do con si de rar que a ges tão das po lí ti cas mo ne-
tá ri as e cam bi a is não es ti ver sen do fe i ta de modo
com pe ten te pela di re to ria do Ban co Cen tral. Ain da,
em caso de ocor rer gra ve cho que eco nô mi co, que in -
vi a bi li ze as me tas vi gen tes de po lí ti ca mo ne tá ria e
cam bi al, po de rá pro por as al te ra ções que jul gar im-
por tan tes ao Pre si den te da Re pú bli ca, que po de rá
en vi ar novo pro je to de lei ao Con gres so Na ci o nal,
com o ob je ti vo de al te rar as me tas das po lí ti cas mo -
ne tá ria e cam bi al.

Tam bém ca be rá ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal o pa pel de mo ni to rar o uso do po der re gu la men tar
pelo Ban co Cen tral e, em caso de aque la ins ti tu i ção
exor bi tar de sua com pe tên cia, de ve rá o Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal co mu ni car o fato pu bli ca men te ao
Con gres so Na ci o nal que, à vis ta das ale ga ções de
am bas as par tes, po de rá de ci dir pela edi ção de de-
cre to le gis la ti vo que sus te os atos nor ma ti vos em
ques tão.

Um as pec to re le van te da nova con fi gu ra ção que 
se pro põe para o Ban co Cen tral é tor nar ex plí ci ta em
sua lei es pe cí fi ca a per da de com pe tên cia da que la
au tar quia nos as sun tos li ga dos à po lí ti ca fis cal e en di-
vi da men to.A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (LRF) já
cu i dou de trans fe rir para a Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal esse tipo de ati vi da de. De igual modo, a re la ção
en tre o Ban co Cen tral e o Te sou ro Na ci o nal já está
exa us ti va men te dis ci pli na da na LRF.

Dada a com ple xi da de da ma té ria e as am plas
re per cus sões ad mi nis tra ti vas e nor ma ti vas que a
apro va ção da pro pos ta acar re ta rá, a va ca tio le gis,
ou seja, o tem po en tre a sua pu bli ca ção e a en tra da
em vi gor de seus dis po si ti vos, é pre vis ta em um ano.
Além dis so, terá o Po der Exe cu ti vo o pra zo de um ano
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para aco mo dar ad mi nis tra ti va men te as com pe tên ci as
que fo rem sub tra í das do Ban co Cen tral do Bra sil.

No art. 29, o pro je to tra ta da re vo ga ção de di ver-
sos dis po si ti vos que pas sam a ser in com pa tí ve is ou
oci o sos após a apro va ção do pro je to ou, ain da, aque -
les que ca í ram em de su so com o tem po ou fo ram ta ci-
ta men te re vo ga dos por ou tras leis. Pas so a des cre ver
cada um dos itens que se pro põe re vo gar como for ma
de fa ci li tar a aná li se do pro je to.

Na Lei nº 4.131, de 3 de se tem bro de 1962, que
dis ci pli na a apli ca ção do ca pi tal es tran ge i ro e as re -
mes sas de va lo res para o ex te ri or e dá ou tras pro vi-
dên ci as, re vo gam-se os arts. 27 a 30 que es ta be le-
cem as pos si bi li da des de in ter ven ção do Ban co Cen -
tral do Bra sil no mer ca do de câm bio, con fe rin do-lhe
po de res para, por exem plo, cen tra li zar as ope ra ções
de câm bio ou ins ti tu ir ônus fi nan ce i ro so bre a re mes-
sa de di vi sas ao ex te ri or. No pro je to, ca be rá ao CMN
de ter mi nar ou au to ri zar o Ban co Cen tral a im ple men-
ta ção de me di das de ex ce ção na área cam bi al (art.
5º, IX e art. 17, VIII).

Na Lei nº 4.595/64, que “dis põe so bre a Po lí ti ca
e as Insti tu i ções Mo ne tá ri as, Ban cá ri as e Cre di tí ci as,
cria o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, são as se guin tes as re vo ga ções e seus mo -
ti vos:

• Arts. 2º a 4º e 6º: tra tam da com po si-
ção e com pe tên ci as do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, to tal men te re for mu la dos pelo Pro -
je to (arts. 16 a 18)

• Art. 5º: re fe re-se a dis po si ti vo da
Cons ti tu i ção de 1967;

• Art. 7º: cria co mis sões con sul ti vas
jun to ao CMN. Tal ar ti go já foi ta ci ta men te
re vo ga do pelo art. 11 da Lei nº 9.069, de
1995, que ins ti tu iu o Pla no Real. No Pro je to
a cri a ção des sas co mis sões é de le ga da ao
pró prio CMN, que su ge ri rá ao Pre si den te da 
Re pú bli ca a cri a ção das co mis sões que jul -
gar ne ces sá ri as;

• Art. 8º a 16: dis põem so bre o Ban co
Cen tral do Bra sil. A ma té ria foi to tal men te
subs ti tu í da pe los arts. 2º a 15 do Pro je to;

• Art. 57: atri bui ao CMN com pe tên cia
para nor ma ti zar as ope ra ções de câm bio,
com pe tên cia que, no Pro je to, pas sa a ser do 
Ban co Cen tral (art. 5º, VIII do Pro je to);

• Pa rá gra fos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º
do art. 49: per mi tem a pos si bi li da de de fi-
nan ci a men to do Te sou ro Na ci o nal me di an te
em prés ti mo re a li za do di re ta men te pelo Ban -

co Cen tral, pos si bi li da de que já foi ve ta da
pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei
Com ple men tar nº 101/2000, art. 39).

O art. 5º do De cre to-Lei nº 21, de 1966 per mi te
a pos si bi li da de de o Ban co Cen tral dar apo io fi nan-
ce i ro a em pre sas, por meio das ca i xas eco nô mi cas;
fato in con ce bí vel em um re gi me de res pon sa bi li da de
fis cal. Embo ra em de su so, o dis po si ti vo não foi ex-
pres sa men te re vo ga do.

A Lei nº 5.143, de 1966, ins ti tu iu o Impos to so -
bre Ope ra ções Fi nan ce i ras (IOF) de ter mi nan do que
sua co bran ça se ria fe i ta pelo Ban co Cen tral. Pos te ri-
or men te, o De cre to-Lei nº 2.471, de 1988, trans fe riu
a ar re ca da ção e ad mi nis tra ção do re fe ri do Impos to
para a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral sem, con tu do,
re vo gar ex pli ci ta men te os dis po si ti vos da Lei nº
5.143, de 1996, que atri bu íam com pe tên ci as de ar -
re ca da ção e ad mi nis tra ção de re cur sos ao Ban co
Cen tral. Daí por que re vo ga mos, ago ra, es ses dis po-
si ti vos.

O De cre to-Lei nº 278, de 1967, al te ra o nome
para Ban co Cen tral do Bra sil e de ter mi na que os ba -
lan ço, or ça men to e con tas do Ban co Cen tral obe de-
ce rão a nor mas es pe ci a is de fi ni das pelo Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal. Tal nor ma ti vo foi ta ci ta men te re-
vo ga do pelo § 6º do art. 5º da Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal, que es ta be le ce: “in te gra rão as des pe sas da 
União, e se rão in clu í das na lei or ça men tá ria, as do
Ban co Cen tral do Bra sil re la ti vas a pes so al e en car-
gos so ci a is, cus te io ad mi nis tra ti vo, in clu si ve os des ti-
na dos a be ne fí ci os e as sis tên cia aos ser vi do res, e a
in ves ti men tos”. O mes mo De cre to-Lei es ta be le ce que 
o Ban co do Bra sil será pri o ri ta ri a men te con tra ta do
quan do o Ban co Cen tral ne ces si tar de ser vi ços ex ter-
nos. Tal pri o ri da de não nos pa re ce ra zoá vel, de ven do
o Ban co Cen tral con tra tar ser vi ços do pres ta dor que
apre sen tar a me lhor re la ção cus to-be ne fí cio.

Os arts. 2º e 3º da Lei Com ple men tar nº 12, de
1971, tam bém es tão em de su so, uma vez que atri bu-
em ao Ban co Cen tral a ad mi nis tra ção da dí vi da mo bi-
liá ria fe de ral, atri bu i ção que des de os anos 80 com pe-
te à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal.

O De cre to-Lei nº 1.795, de 1980, al te rou a com -
po si ção da di re to ria do Ban co Cen tral do Bra sil. A nor-
ma já es ta va ta ci ta men te re vo ga da pela Lei nº 9.069,
de 1995, que tam bém tra tou da ma té ria. O art. 8º, do
Pro je to, vol ta a tra tar do as sun to, mo ti vo pelo qual
con vém re vo gar ex pli ci ta men te dis po si ções an te ri o-
res so bre o tema.

O De cre to-Lei nº 1.952, de 1982, ins ti tu iu adi ci o-
nal a con tri bu i ções in ci den tes so bre açú car e ál co ol,
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con fe rin do ao Ban co Cen tral par te das re ce i tas as sim
ar re ca da das. O dis po si ti vo, em de su so, deve ser re vo-
ga do por tra tar-se de ma té ria e fon te de re cur sos atí -
pi ca e alhe ia às fun ções bá si cas de um ban co cen tral.

O art. 13 do De cre to-Lei nº 2.284, de 1986, atri -
bui ao Ban co Cen tral do Bra sil po der para fi xar pe río-
do mí ni mo para os de pó si tos a pra zo. Tra ta-se de ma -
té ria re fe ren te à re gu la men ta ção pru den ci al do sis te-
ma fi nan ce i ro que, de acor do com o Pro je to, deve de i-
xar de ser com pe tên cia do Ban co Cen tral.

O art. 2º do De cre to-Lei nº 2.376, de 1987, au to-
ri za o Ban co Cen tral a ga ran tir o pa ga men to da dí vi da
do Te sou ro Na ci o nal. Tal dis po si ti vo foi ta ci ta men te
re vo ga do pe los arts. 35 e 39 da Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal, que pro í bem a Au to ri da de Mo ne tá ria de
fi nan ci ar qual quer ente da Fe de ra ção. O art. 9º do
mes mo De cre to-lei al te rou a Lei nº 4.595, de 1964,
em as pec tos re la ti vos a com pe tên ci as do Con se lho
Mo ne tá rio, que es tão sen do tra ta das no Pro je to e ao
re sul ta do do Ban co Cen tral, que são tra ta dos no art.
7º da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

O art. 19 da Lei nº 7.730, de 1989, al te ra o art.10
da Lei nº 4.595, de 1964, no que diz res pe i to à com -
pe tên cia do Ban co Cen tral para ins ti tu ir e nor ma ti zar
os de pó si tos com pul só ri os das ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras. Como o art. 10 da Lei nº 4.595, de 1964 está sen -
do re vo ga do no Pro je to, tam bém deve-se re vo gar a
sua al te ra ção.

Na Lei nº 9.069/95, que “dis põe so bre o Pla no
Real, o Sis te ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le ce as
re gras e con di ções de emis são do Real e os cri té ri os
para con ver são das obri ga ções para o Real, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”, fo ram as se guin tes as re vo ga ções
e seus mo ti vos:

• Arts. 3º e 4º – vin cu lam a emis são de re a is ao
vo lu me dis po ní vel de re ser vas in ter na ci o na is e de fi-
nem li mi tes quan ti ta ti vos para a ex pan são dos agre -
ga dos mo ne tá ri os. Tal dis po si ti vo foi su pe ra do quan -
do o Ban co Cen tral de ci diu ope rar pelo sis te ma de
me tas de in fla ção. Além dis so, pelo Pro je to, esse tipo
de co man do, de fi nin do qual será a re gra de po lí ti ca
mo ne tá ria, será es ta be le ci do pela lei de me tas para
as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al (art. 19 do Pro je to);

• Arts. 6º e 7º – dis põem so bre a pro-
gra ma ção mo ne tá ria, sis te ma de con tro le de 
ex pan são dos agre ga dos mo ne tá ri os que,
como ex pli ca do aci ma, foi subs ti tu í do pelo
sis te ma de me tas de in fla ção;

• Art. 8º – dis põe so bre a com po si ção
do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, ma té ria
que foi tra ta da pelo Pro je to (art. 18);

• Arts. 9º a 11 – cri a ção e de fi ni ção de
com pe tên ci as de co mis sões te má ti cas no
âm bi to do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.
Como já ex pli ca do an te ri or men te pelo Pro je-
to, a cri a ção de co mis sões jun to ao CMN
pas sa a ser fe i ta me di an te de cre to pre si den-
ci al, após so li ci ta ção do CMN (art. 17, XI);

• Art. 66 – dis põe so bre a co bran ça de
en car gos so bre sal dos ne ga ti vos nas con tas
de re ser vas ban cá ri as. O dis po si ti vo foi in te-
gral men te re pro du zi do no Pro je to (art. 5º, §§
2º e 3º), não sen do ne ces sá rio man tê-lo em
ou tra lei.

Na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com-
ple men tar nº 101/2000) fo ram dois os dis po si ti vos
su pri mi dos. No pa rá gra fo 5º do art. 9º, está pre vis ta
a pre sen ça do Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra -
sil à re u nião con jun ta das co mis sões te má ti cas de
eco no mia do Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos,
com vis tas a pres tar es cla re ci men tos so bre a con du-
ção da po lí ti ca mo ne tá ria. Tal dis po si ti vo está sen do
en cam pa do pelo Pro je to, que pre vê duas vi si tas
anu a is do Pre si den te do Ban co Cen tral ao Con gres-
so, tam bém em re u nião con jun ta des sas co mis sões
(art. 22). O ou tro dis po si ti vo su pri mi do (pa rá gra fo 4º
do art. 4º) pre vê que um ane xo à men sa gem pre si-
den ci al que en ca mi nhar a Lei de Di re tri zes Orça-
men tá ri as (LDO) ao Con gres so apre sen ta rá os ob je-
ti vos da po lí ti ca mo ne tá ria, cre di tí cia e cam bi al. Tal
pro ce di men to de i xa de ser ne ces sá rio, uma vez que 
o Pro je to pre vê o en vio de lei anu al ao Con gres so
tra tan do des sas ma té ri as (art. 19).

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Ro-
dolp ho Tou ri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dis põe so bre a Po lí ti ca e as Insti tu i-
ções Mo ne tá ri as, Ban cá ri as e Cre di tí ci as,
Cria o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................
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Art. 3º A po lí ti ca do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal ob je ti va rá:
....................................................................................

Do Ban co do Bra sil S.A.
Art. 19. Ao Ban co do Bra sil S.A.com pe ti rá pre ci-

pu a men te, sob a su per vi são do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal e como ins tru men to de exe cu ção da po lí ti ca
cre di tí ci as e fi nan ce i ra do Go ver no Fe de ral:
........................................ ............................................

LEI Nº 8.401, DE 8 DE JANEIRO DE 1992

Dis põe so bre o con tro le de au ten ti-
ci da de de có pi as de obras au di o vi su a is
em vi de o gra ma pos tas em co mér cio.

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

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

LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992

Dis põe so bre a con ces são de sub-
ven ção eco nô mi ca nas ope ra ções de cré -
di to ru ral.

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

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

LEI Nº 8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992

Insti tu ci o na li za o Pro gra ma de Cré-
di to Edu ca ti vo para es tu dan tes ca ren tes.

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

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

LEI Nº 8.668, DE 25 DE JUNHO DE 1993

Dis põe so bre a cons ti tu i ção e o re gi-
me tri bu tá rio dos Fun dos de Inves ti men to
Imo bi liá rio 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:
....................................................................................

LEI Nº 8.677, DE 13 DE JULHO DE 1993

Dis põe so bre o Fun do de De sen vol-
vi men to So ci al, 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:
....................................................................................

LEI Nº 8.692, DE 28 DE JULHO DE 1993

De fi ne pla nos de re a jus ta men to dos 
en car gos men sa is e dos sal dos de ve do-
res nos con tra tos de fi nan ci a men tos ha-
bi ta ci o na is no âm bi to do Sis te ma Fi nan-
ce i ro da Ha bi ta ção 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:
....................................................................................

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te ma
Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le ce as re gras e 
con di ções de emis são do Real e os cri té ri-
os para con ver são das obri ga ções para o
Real, 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:
........................................ ............................................

LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Insti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria
so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de
Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu-
re za Fi nan ce i ra – CPMF, 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:
........................................ ............................................

LEI Nº 9.447, DE 14 DE MARÇO DE 1997

Dis põe so bre a res pon sa bi li da de
so li dá ria de con tro la do res de ins ti tu i ções
sub me ti das aos re gi mes de que tra tam a
Lei nº 6.024, de 13 de mar ço de 1974, e o
De cre to-Lei nº 2.321, de 25 de fe ve re i ro
de 1987; so bre a in dis po ni bi li da de de
seus bens; so bre a res pon sa bi li za ção
das em pre sas de au di to ria con tá bil ou
dos au di to res con tá be is in de pen den tes;
so bre pri va ti za ção de ins ti tu i ções cu jas
ações se jam de sa pro pri a das, na for ma
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do De cre to-Lei nº 2.321, de 1987, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 1.470-16, de 1997, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:
....................................................................................

LEI N 9.710, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998

Dis põe so bre me di das de for ta le ci-
men to do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que O Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 1.604-38, de 1998, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Antô nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:
....................................................................................

LEI Nº 9.817, DE 23 DE AGOSTO DE 1999

Esta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 1.836-30, de 1999, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:
....................................................................................

LEI Nº 9.866, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1999

Dis põe so bre o alon ga men to de dí-
vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que
tra ta a Lei nº 9.138, de 9 de no vem bro de
1995, e de dí vi daS para com o Fun do de
De fe sa da Eco no mia Ca fe e i ra –
FUNCAFÉ, ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº
2.295, de 21 de no vem bro de 1988, que
fo ram re es ca lo na das no exer cí cio de
1997, das ope ra ções de cus te io e co lhe i-
ta da sa fra 1997/1998, à luz de re so lu ção
do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, 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:
....................................................................................

LEI Nº 10.150, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Dis põe so bre a no va ção de dí vi das e 
res pon sa bi li da des do Fun do de Com pen-
sa ção de Va ri a ções Sa la ri a is – FCVS; al te-
ra o De cre to-Lei nº 2.406, de 5 de ja ne i ro
de 1988, e as Leis nos 8.004, 8.100 e 8.692,
de 14 de mar ço de 1990, 5 de de zem bro
de 1990, e 28 de ju lho de 1993, res pec ti va-
men te, 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:
........................................ ............................................

LEI Nº 10.188, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Cria o Pro gra ma de Arren da men to
Re si den ci al, ins ti tui o ar ren da men to re si-
den ci al com op ção de com pra e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 2.135-24, de 2001, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:
........................................ ............................................

DECRETO-LEI Nº 21,
 DE 17 DE SETEMBRO DE 1966

Dis põe so bre as sis tên cia fi nan ce i ra
às em prê sas pe las Ca i xas Eco nô mi cas
Fe de ra is.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 30 do Ato Insti tu ci o nal nº 2,
de 27 de ou tu bro de 1965,

DECRETA:
........................................ ............................................

DECRETO-LEI Nº 278, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Alte ra a de no mi na ção do Ban co
Cen tral da Re pú bli ca do Bra sil, dis põe
so bre suas con tas, or ça men tos, ba lan-
ços, atos e con tra tos, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe é con fe ri da pelo art. 9, pa rá gra fo 2º, do
Ato Insti tu ci o nal nº 4, de 7 de de zem bro de 1966,

DECRETA:
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 12, 
DE 8 DE NOVEMBRO DE 1971

Re gu la o art. 69 da Cons ti tu i ção, 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 com ple men tar:
........................................ ............................................

DECRETO-LEI Nº 1.795, DE 8 DE JULHO DE 1980

Alte ra a com po si ção da Di re to ria do
Ban co Cen tral do Bra sil.

O Pre si den te da Re pú bli ca, ten do em vis ta o
que dis põe o art. 55, III da Cons ti tu i ção,

DECRETA:
........................................ ............................................

DECRETO-LEI N° 1.952, 
DE 15 DE JULHO DE 1982

Insti tui adi ci o nal às con tri bu i ções
in ci den tes so bre açú car e ál co ol 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 re o art. 55, item II da Cons ti tu i ção,
e ten do em vis ta o dis pos to no § 2º do seu art. 21,

DECRETA:
........................................ ............................................

DECRETO-LEI Nº 2.284, 
DE 10 DE MARÇO DE 1986

Man tém a nova uni da de do sis te ma
mo ne tá rio bra si le i ro, o se gu ro-de sem pre-
go, am plia e con so li da as me di das de
com ba te à in fla ção.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe re o art. 55, itens I e II, da Cons ti tu i-
ção, e Con si de ran do que o De cre to-lei nº 2.283, de 28 
de fe ve re i ro de 1986, foi pu bli ca do com al gu mas in-
cor re ções;

Con si de ran do que a ade são unâ ni me do povo
bra si le i ro, ao pla no mo ne tá rio de com ba te à in fla ção,
foi, igual men te, fon te de su ges tões para o aper fe i ço a-
men to das me di das;

Con si de ran do que as cor re ções e os aper fe i ço-
a men tos de vem cons tar de tex to con so li da do sem so -
lu ção de con ti nu i da de para a vi gên cia das nor mas
inal te ra das e aqui re pe ti das,

DECRETA:
........................................ ............................................

DECRETO-LEI Nº 2.376, 
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1987

Dis põe so bre a dí vi da mo bi liá ria
in ter na da União, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 55, item II da Cons ti tu i ção,

DECRETA:
........................................ ............................................

LEI Nº 7.730, DE 31 DE JANEIRO DE 1989

Insti tui o cru za do novo, de ter mi na
con ge la men to de pre ços, es ta be le ce re-
gras de de sin de xa ção da eco no mia e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 32, de 1989, que o Con-
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Hum ber to Lu ce na,
Pre si den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis -
pos to no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul go a se guin te lei:
....................................................................................

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.

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 com ple men tar:
........................................ ............................................

LEI Nº 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962

Dis ci pli na a apli ca ção do ca pi tal es -
tran ge i ro e as re mes sas de va lo res para
o ex te ri or e dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Con gres so san ci o nou, nos
ter mos, do § 2º do art. 70 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e eu, Auro Mou ra Andra de, Pre si den te do Se na do
Fe de ral, pro mul go, de acor do com o dis pos to no §
4º do mes mo ar ti go da Cons ti tu i ção, a se guin te lei:
........................................ ............................................

LEI N° 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965

Dis ci pli na o mer ca do de ca pi ta is e
es ta be le ce me di das para o seu de sen vol-
vi men to.

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

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  8 22615    741ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



LEI Nº 4.829, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965

Insti tu ci o na li za o cré di to ru ral.

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

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

LEI Nº 4.843, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1965

Au to ri za os es ta be le ci men tos Ban cá-
ri os a subs ti tu í rem, em sua con ta bi li da de,
o li vro “Diá rio” de es cri tu ra ção mer can til
pelo li vro “Ba lan ce tes Diá ri os e Ba lan-
ços”, cu jas ca rac te rís ti cas de fi ne: atri bui
efi cá cia pro ba tó ria ao lan ça men to efe tu a-
do se gun do o sis te ma de “fi chas de lan-
ça men to“, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 4.864, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965

Cria Me di das de es tí mu lo à Indús tria
de Cons tru ção Ci vil.

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

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

LEI Nº 5.025, DE 10 DE JUNHO DE 1966

Dis põe so bre o in ter câm bio co mer-
ci al com o ex te ri or, cria o Con se lho Na ci-
o nal do Co mér cio Exte ri or, 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:
....................................................................................

LEI Nº 5.143, DE 20 DE OUTUBRO DE 1966

Insti tui o Impos to so bre Ope ra ções
Fi nan ce i ras, re gu la a res pec ti va co bran-
ça, dis põe so bre a apli ca ção das re ser-
vas mo ne tá ri as ori un das de sua re ce i ta, e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

 DECRETO-LEI Nº 283,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre em prés ti mos con tra í-
dos no ex te ri or des ti na dos à cons tru ção
e ven da de ha bi ta ções.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe re o Art. 9º, § 2º, do Ato Insti tu ci o-
nal nú me ro 4, de 7 de de zem bro de 1966

De cre ta:
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 448,
DE 3 DE FEVEREIRO DE 1969

Dis põe so bre a apli ca ção de pe na li-
da des às ins ti tu i ções fi nan ce i ras, às so-
ci e da des e em pre sas in te gran tes do sis -
te ma de dis tri bu i ção de tí tu los ou va lo res
mo bi liá ri os e aos seus agen tes au tô no-
mos, 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 re o § 1º do art. 2º, do Ato Insti tu ci-
o nal nú me ro 5, de 13 de de zem bro de 1968,

De cre ta:
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 697,
DE 23 DE JULHO DE 1969

Dis põe so bre o re gis tro pre vis to no
art. 1º do De cre to-Lei nº 286, de 28-2-67, 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 con fe ri das pelo § 1º do art. 2º do Ato Insti tu ci o nal
nº 5 de 13 de de zem bro de 1968, e

Con si de ran do o dis pos to no art. 78, da Lei nº
4.242, de 17-7-63 re i te ra do pelo Art. 17 da Lei nº
4.728, de 14-7-65, que acres cen tou aos qua tro re qui-
si tos fi xa dos pelo art. 54 do De cre to nº 2.044, de
31-12-68, um quin to re qui si to es sen ci al para a ca rac-
te ri za ção do tí tu lo cam bi al, “De ve rão ter a co o bri ga-
ção de uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra para a sua co lo ca-
ção no mer ca do”;

Con si de ran do que a re gu la ri za ção de emis sões
ile ga is de tí tu los, pre vis ta no art. 17 da Lei nº 4.728, e
no De cre to-Lei nº 286, de 28-2-67, sem re vo gar a exi -
gên cia do novo re qui si to cam bi al ob je ti vou ex clu si va-
men te res guar dar a eco no mia po pu lar inad ver ti da-
men te apli ca da no mer ca do clan des ti no de tí tu los,
en se jan do a tran sa ção dos emi ten tes com os cre do-
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res ou en tão a co bran ça ju di ci al da dí vi da por via or di-
ná ria na for ma da le gis la ção ci vil vi gen te;

Con si de ran do a ne ces si da de de im pe dir que a
re gu la ri za ção de emis sões ile ga is de tí tu los pos sa
en se jar da nos à Fa zen da Na ci o nal e ao mer ca do de
ca pi ta is, me di an te a prá ti ca de so ne ga ções e cri mes
con tra a eco no mia po pu lar,

De cre ta:
....................................................................................

LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971

De fi ne a Po lí ti ca Na ci o nal de Co o pe-
ra ti vis mo, ins ti tui o re gi me ju rí di co das
so ci e da des co o pe ra ti vas, 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:
....................................................................................

LEI Nº 5.768, DE 20 DEZEMBRO DE 1971

Abre a le gis la ção so bre dis tri bu i ção
gra tu i ta de prê mi os, me di an te sor te io,
vale-brin de ou con cur so, a tí tu lo de pro-
pa gan da, es ta be le ce nor mas de pro te ção
à pou pan ça po pu lar, 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:
....................................................................................

LEI Nº 5.969, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973

Insti tui o Pro gra ma de Ga ran tia da
Ati vi da de Agro pe cuá ria e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

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

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

DECRETO-LEI Nº 1.304,
DE 8 DE JANEIRO DE 1974

Dis põe so bre a sis te má ti ca de cap-
ta ção de in cen ti vos fis ca is de du zi dos do
Impos to de Ren da, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 55, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
....................................................................................

LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974

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, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

DECRETO-LEI Nº 1.338,
DE 23 DE JULHO DE 1974

Dis põe so bre in cen ti vos fis ca is a in-
ves ti men tos re a li za dos por pes so as fí si-
cas, apli ca novo tra ta men to fis cal aos
ren di men tos de in ves ti men tos e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 55, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
....................................................................................

LEI Nº 6.099, DE 12 DE SETEMBRO DE 1974

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio
das ope ra ções de ar ren da men to mer can-
til e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 1.418,
DE 3 DE SETEMBRO DE 1975

Con ce de in cen ti vos fis ca is à ex por ta-
ção de ser vi ços e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 55, in ci so II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.454, DE 7 ABRIL DE 1976

Dis põe so bre o Impos to de Ren da
in ci den te em tí tu los de ren da fixa, al te ra
dis po si ções fis ca is pre vis tas no De cre-
to-lei nú me ro 1.338, de 23 de ju lho de
1974, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 55, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 2.169, 
DE 29 DE OUTUBRO DE 1984

Alte ra o De cre to-lei nº 1928, de 18
de fe ve re i ro de 1982, que dis põe so bre o
pa ga men to pri o ri tá rio de dé bi tos de cor-
ren tes de com pro mis sos em mo e da es-
tran ge i ra, as su mi dos pela Admi nis tra ção
Pú bli ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 55, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
....................................................................................

LEI Nº 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986

De fi ne os cri mes con tra o sis te ma
fi nan ce i ro na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

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

DECRETO Nº 2.291,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Extin gue o Ban co Na ci o nal da Ha bi-
ta ção – BNH e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 55, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.321,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1987

Insti tui, em de fe sa das fi nan ças pú-
bli cas, re gi me de ad mi nis tra ção es pe ci al
tem po rá ria, nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras
pri va das e pú bli cas não fe de ra is, 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 re o art. 55, tem II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
....................................................................................

LEI Nº 7.684, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1988

Esta be le ce as con di ções para emis-
são de Le tras Hi po te cá ri as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 16, de 1988, que o Con-
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Hum ber to Lu ce na,

Pre si den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis -
pos to no pa rá gra fo úni co do art. 6º da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul go a se guin te lei:
....................................................................................

LEI Nº 7.966, DE 22 DEZEMBRO DE 1989

Au to ri za a ne go ci a ção ou tro ca de
Cer ti fi ca dos de Inves ti mentOS, em nome
do Te sou ro Na ci o nal, nos Fun dos de
Inves ti men tos Se to ri al de Tu ris mo, Pes-
ca, Flo res ta men to e Re flo res ta men to, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 113 de 1989, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu Nel son Car ne i ro, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos-
to no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, pro mul go a se guin te lei:
.................... ................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 63, 
DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Dis põe so bre cri té ri os e pra zos de
cré di to das par ce las do pro du to da ar re-
ca da ção de im pos tos de com pe tên cia
dos Esta dos e de trans fe rên ci as por es-
tes re ce bi doS, per ten cen te aos Mu ni cí pi-
os, 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:
............................. .......................................................

LEI Nº 8.004, DE 14 DE MARÇO DE 1990

Dis põe so bre trans fe rên cia de fi nan-
ci a men to no âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro
da Ha bi ta ção, 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:
....................................................................................

LEI Nº 8.023, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Alte ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da so bre o re sul ta do da ati vi da de ru -
ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................
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LEI Nº 8.100, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o re a jus te das pres ta-
ções pac tu a das nos con tra tos de fi nan ci-
a men to fir ma dos no âm bi to do Sis te ma
Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, vin cu la dos ao
Pla no de Equi va lên cia Sa la ri al e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 260, de 1990, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Nel son Car ne i ro, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos-
to no pa rá gra fo úni co do art. 6º da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, pro mul go a se guin te lei:
....................................................................................

LEI Nº 8.177, DE 10 DE MARÇO 1991

Esta be le ce re gras para a de sin de-
xa ção da eco no mia 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:
..................................... ...............................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 318, DE 2003

Acres cen ta § 2º ao art. 928 da Lei nº
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, que Insti -
tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te § 2º à Lei nº

5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, que ins ti tui o Có di go
de Pro ces so Ci vil, re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo
úni co para § 1º:

Art. 928. ................................................
§ 1º .......................................................

§ 2º Antes da de ci são so bre pe di do li -
mi nar de ma nu ten ção ou re in te gra ção de
pos se re la ti va men te a imó vel ru ral ob je to de
in va são co le ti va ple i te an do a re for ma agrá-
ria, o juiz, sem pre que pos sí vel, ou vi rá pre-
vi a men te, no pra zo que as si na lar, o ór gão
go ver na men tal com pe ten te para tra tar da
ques tão fun diá ria, tan to no âm bi to da União
quan to dos es ta dos. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Os con fli tos fun diá ri os no Bra sil têm ga nha do
pro por ções cada vez mais pre o cu pan tes, su ce den-
do-se as in va sões de ter ras em pra ti ca men te todo o
País, com gra ves pre ju í zos para a es ta bi li da de e se -
gu ran ça so ci al.

O Po der Ju di ciá rio, in cum bi do de di zer o Di re i to,
apli can do as so lu ções pre vis tas em lei ao caso con-
cre to, tem sido pro vo ca do con ti nu a men te para di ri mir
es ses con fli tos no cam po.

Como ins tru men to pro ces su al para evi tar que
tais con fli tos per du rem de ma ne i ra in de se já vel até a
so lu ção fi nal do pro ces so, con ta o ma gis tra do com a
pos si bi li da de da con ces são de pe di do li mi nar de ma -
nu ten ção ou de re in te gra ção de pos se. Essa me di da
pode ser de fe ri da até mes mo sem que seja ou vi do o
réu, o que leva, mu i tas ve zes a de ci sões in jus tas, em
que pese fun da men ta da na pró pria lei.

A fim de me lhor ins tru men ta li zar o juiz para que
tome a de ci são mais acer ta da é que es ta mos apre-
sen tan do o pre sen te pro je to de lei, pre ven do a oi ti va
dos ór gãos go ver na men ta is, tan to no âm bi to da
União como dos es ta dos, an tes da apre ci a ção do pe -
di do li mi nar.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Serys
Slhes sa ren ko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

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

eu san ci o no a se guin te Lei:

LIVRO I
Do Pro ces so de Co nhe ci men to

TÍTULO I
Da Ju ris di ção e da Ação

CAPÍTULO I
Da Ju ris di ção

Art. 1º A ju ris di ção ci vil, con ten ci o sa e vo lun tá-
ria, é exer ci da pe los ju í zes, em todo o ter ri tó rio na ci o-
nal, con for me as dis po si ções que este Có di go es ta-
be le ce. Art. 2º Ne nhum juiz pres ta rá a tu te la ju ris di ci o-
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nal se não quan do a par te ou o in te res sa do a re que-
rer, nos ca sos e for ma le ga is.

CAPÍTULO II
Da Ação

Art. 3º Para pro por ou con tes tar ação é ne ces sá-
rio ter in te res se e le gi ti mi da de.

Art. 4º O in te res se do au tor pode li mi tar-se à de -
cla ra ção:

I – da exis tên cia ou da ine xis tên cia de re la ção
ju rí di ca; II – da au ten ti ci da de ou fal si da de de do cu-
men to.

Pa rá gra fo úni co. É ad mis sí vel a ação de cla ra tó-
ría, ain da que te nha ocor ri do a vi o la ção do di re i to.

Art. 5º Se, no cur so do pro ces so, tor nar-se li ti gi-
o sa re la ção ju rí di ca de cuja exis tên cia ou ine xis tên cia
de pen der a de ci são da lide, qual quer das par tes po -
de rá re que rer que o juiz a de cla re por sen ten ça.

Art. 6º Nin guém po de rá ple i te ar, em nome pró -
prio, di re i to alhe io, sal vo quan do au to ri za do por lei.

TÍTULO II
Das Par tes e dos Pro cu ra do res

CAPÍTULO l
Da Ca pa ci da de Pro ces su al

Art. 7º Toda pes soa que se acha no exer cí cio
dos seus di re i tos tem ca pa ci da de para es tar em ju í zo.

Art. 8º Os in ca pa zes se rão re pre sen ta dos ou as -
sis ti dos por seus pais, tu to res ou cu ra do res, na for ma
da lei ci vil.

Art. 9º O juiz dará cu ra dor es pe ci al:
I – ao in ca paz, se não ti ver re pre sen tan te le gal,

ou se os in te res ses des te co li di rem com os da que le;
II – ao réu pre so, bem como ao re vel ci ta do por

edi tal ou com hora cer ta.
Pa rá gra fo úni co. Nas co mar cas onde hou ver re -

pre sen tan te ju di ci al de in ca pa zes ou de au sen tes, a
este com pe ti rá a fun ção de cu ra dor es pe ci al.

Art. 10. O côn ju ge so men te ne ces si ta rá do con -
sen ti men to do ou tro para pro por ações que ver sem
so bre bens imó ve is ou di re i tos re a is so bre imó ve is
alhe i os.

Seção II
Da Ma nu ten ção e da Re in te gra ção de Pos se

Art. 926. O pos su i dor tem di re i to a ser man ti do
na pos se em caso de tur ba ção e re in te gra do no de
es bu lho.

Art. 927. Incum be ao au tor pro var:
I – a sua pos se;

II – a tur ba ção ou o es bu lho pra ti ca do pelo réu;
III – a data da tur ba ção ou do es bu lho;
IV – a con ti nu a ção da pos se, em bo ra tur ba da,

na ação de ma nu ten ção; a per da da pos se, na ação
de re in te gra ção.

Art. 928. Estan do a pe ti ção ini ci al de vi da men te
ins tru í da, o juiz de fe ri rá, sem ou vir o réu, a ex pe di ção
do man da do li mi nar de ma nu ten ção ou de re in te gra-
ção; no caso con trá rio, de ter mi na rá que o au tor jus ti fi-
que pre vi a men te o ale ga do, ci tan do-se o réu para
com pa re cer à au diên cia que for de sig na da.

Pa rá gra fo úni co. Con tra as pes so as ju rí di cas de
di re i to pú bli co não será de fe ri da a ma nu ten ção ou a
re in te gra ção li mi nar sem pré via au diên cia dos res-
pec ti vos re pre sen tan tes ju di ci a is.

Art. 929. Jul ga da pro ce den te a jus ti fi ca ção, o
juiz fará logo ex pedir man da do de ma nu ten ção ou de
re in te gra ção.

Art. 930. Con ce di do ou não o man da do li mi nar
de ma nu ten ção ou de re in te gra ção, o au tor pro mo ve-
rá, nos cin co (5) dias sub se qüen tes, a ci ta ção do réu
para con tes tar a ação.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do for or de na da a jus ti fi-
ca ção pré via (art. 928), o pra zo para con tes tar con-
tar-se-á da in ti ma ção do des pa cho que de fe rir ou não
a me di da li mi nar.

Art. 931. Apli ca-se, quan to ao mais, o pro ce di-
men to or di ná rio.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 319, DE 2003

Dis põe so bre a uti li za ção dos re cur-
sos do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço (FGTS) para pa ga men to de pres -
ta ções em atra so re la ti vas a fi nan ci a men-
to ha bi ta ci o nal con ce di do no âm bi to do
Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção (SFH).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio

de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 20. .................................................
..............................................................
V – pa ga men to de par te das pres ta-

ções, por ven cer ou com pra zo de li qui da-
ção ven ci do, de cor ren tes de fi nan ci a men-
to ha bi ta ci o nal con ce di do no âm bi to do
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Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção (SFH),
des de que:

..............................................................
d) a li qui da ção de pres ta ções ven ci das

ocor ra com in ters tí cio mí ni mo de 2 (dois)
anos para cada mo vi men ta ção. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A le gis la ção do Fun do de Ga ran tia do Tem po
de Ser vi ço (FGTS) pre vê vá ri as si tu a ções em que
pode ha ver a mo vi men ta ção dos re cur sos da con ta
vin cu la da. Uma de las diz res pe i to à com pra de mo -
ra dia pró pria.

Nes se caso, o tra ba lha dor pode op tar por uti li zar
os va lo res de sua con ta in di vi du a li za da nas se guin tes
si tu a ções: pa ga men to to tal ou par ci al do pre ço de
aqui si ção da mo ra da; pa ga men to de par te das pres -
ta ções de cor ren tes de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal
con ce di do no âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi-
ta ção (SFH); e li qui da ção ou amor ti za ção ex tra or di-
ná ria do sal do de ve dor de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal
con ce di do no âm bi to do SFH.

Per ce be-se que a le gis la ção não vis lum brou o
caso do mu tuá rio es tar em atra so com suas obri ga-
ções. Ou seja, o tra ba lha dor de ve ria es tar au to ri za do
a uti li zar seus re cur sos do FGTS para li qui dar pres ta-
ções ven ci das de seu fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal,
pois tam bém visa à pos se de mo ra dia pró pria.

Esse pro je to vem aca bar com essa la cu na na lei 
que re gu la men ta o FGTS. Cabe en fa ti zar que res trin-
gi mos a li qui da ção de pres ta ções em atra so com re -
cur sos do Fun do a um in ters tí cio de no mí ni mo dois
anos. Des sa ma ne i ra, ob je ti va mos não in cen ti var os
mu tuá ri os a atra sa rem pro po si ta da men te o pa ga-
men to das par ce las do fi nan ci a men to.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Efra-
im Mo ra is.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

........................................ ............................................
Art. 20. A con ta vin cu la da do tra ba lha dor no

FGTS po de rá ser mo vi men ta da nas se guin tes si tu a-
ções:

I – des pe di da sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in di-
re ta, de cul pa re cí pro ca e de for ça ma i or, com pro va da
com pa ga men to dos va lo res de que tra ta o art. 18;

II – ex tin ção to tal da em pre sa, fe cha men to de
qua is quer de seus es ta be le ci men tos, fi li a is ou agên -
ci as, su pres são de par te de suas ati vi da des, ou ain da
fa le ci men to do em pre ga dor in di vi du al sem pre que
qual quer des sas ocor rên ci as im pli que res ci são de
con tra to de tra ba lho, com pro va da por de cla ra ção es -
cri ta da em pre sa, su pri da, quan do for o caso, por de -
ci são ju di ci al tran si ta da em jul ga do;

III – apo sen ta do ria con ce di da pela Pre vi dên cia
So ci al;

IV – fa le ci men to do tra ba lha dor, sen do o sal do
pago a seus de pen den tes, para esse fim ha bi li ta dos
pe ran te a Pre vi dên cia So ci al, se gun do o cri té rio ado -
ta do para a con ces são de pen sões por mor te. Na fal ta
de de pen den tes, fa rão jus ao re ce bi men to do sal do
da con ta vin cu la da os seus su ces so res pre vis tos na
lei ci vil, in di ca dos em al va rá ju di ci al, ex pe di do a re-
que ri men to do in te res sa do, in de pen den te de in ven tá-
rio ou ar ro la men to;

V – pa ga men to de par te das pres ta ções de cor-
ren tes de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal con ce di do no
âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção (SFH),
des de que:

a) o mu tuá rio con te com o mí ni mo de 3 (três)
anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na mes ma
em pre sa ou em em pre sas di fe ren tes;

b) o va lor blo que a do seja uti li za do, no mí ni mo,
du ran te o pra zo de 12 (doze) me ses;

c) o va lor do aba ti men to atin ja, no má xi mo, 80
(oi ten ta) por cen to do mon tan te da pres ta ção;

VI – li qui da ção ou amor ti za ção ex tra or di ná ria do 
sal do de ve dor de fi nan ci a men to imo bi liá rio, ob ser va-
das as con di ções es ta be le ci das pelo Con se lho Cu ra-
dor, den tre elas à de que o fi nan ci a men to seja con ce-
di do no âm bi to do SFH e haja in ters tí cio mí ni mo de 2
(dois) anos para cada mo vi men ta ção;

VII – pa ga men to to tal ou par ci al do pre ço da
aqui si ção de mo ra dia pró pria, ob ser va das as se guin-
tes con di ções:

a) o mu tuá rio de ve rá con tar com o mí ni mo de 3
(três) anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na
mes ma em pre sa ou em pre sas di fe ren tes;

b) seja a ope ra ção fi nan ciá vel nas con di ções vi -
gen tes para o SFH;

VIII – quan do per ma ne cer 3 (três) anos inin ter-
rup tos, a par tir da vi gên cia des ta lei, sem cré di to de
de pó si tos;
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IX – ex tin ção nor mal do con tra to a ter mo, in clu-
si ve o dos tra ba lha do res tem po rá ri os re gi dos pela Lei
nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974;

X – sus pen são to tal do tra ba lho avul so por pe -
río do igual ou su pe ri or a 90 (no ven ta) dias, com pro va-
da por de cla ra ção do sin di ca to re pre sen ta ti vo da ca -
te go ria pro fis si o nal.

§ 1º A re gu la men ta ção das si tu a ções pre vis tas
nos in ci sos I e II as se gu rar que a re ti ra da a que faz jus 
o tra ba lha dor cor res pon da aos de pó si tos efe tu a dos
na con ta vin cu la da du ran te o pe río do de vi gên cia do
úl ti mo con tra to de tra ba lho, acres ci da de ju ros e atu a-
li za ção mo ne tá ria, de du zi dos os sa ques.

§ 2º O Con se lho Cu ra dor dis ci pli na rá o dis pos to
no in ci so V, vi san do be ne fi ci ar os tra ba lha do res de
ba i xa ren da e pre ser var o equi lí brio fi nan ce i ro do
FGTS.

§ 3º O di re i to de ad qui rir mo ra dia com re cur sos
do FGTS, pelo tra ba lha dor, só po de rá ser exer ci do
para um úni co imó vel.

§ 4º O imó vel ob je to de uti li za ção do FGTS so -
men te po de rá ser ob je to de ou tra tran sa ção com re -
cur sos do fun do, na for ma que vier a ser re gu la men ta-
da pelo Con se lho Cu ra dor.

§ 5º O pa ga men to da re ti ra da após o pe río do
pre vis to em re gu la men to, im pli ca rá atu a li za ção mo-
ne tá ria dos va lo res de vi dos.
........................................ ............................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2003

Alte ra o art. 9º da Lei nº 8.019, de 11
de abril de 1990, e o art. 2º da Lei nº
8.352, de 28 de de zem bro de 1991, au to ri-
zan do o aces so dos ban cos co o pe ra ti vos
aos re cur sos do Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor (FAT) para fins de con ces são
de cré di to ru ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de

1990, com a re da ção dada pela Lei nº 8.352, de 28 de
de zem bro de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 9º As dis po ni bi li da des fi nan ce i ras
do FAT po de rão ser apli ca das em tí tu los do
Te sou ro Na ci o nal, por in ter mé dio do Ban co
Cen tral do Bra sil, e em de pó si tos es pe ci a is,
re mu ne ra dos e dis po ní ve is para ime di a ta
mo vi men ta ção, nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras
ofi ci a is fe de ra is de que tra ta o art. 15 da Lei

nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, bem
como nos ban cos co o pe ra ti vos.

...................................................  (NR)”
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.352, de 28 de de zem-

bro de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º O Ban co do Bra sil S/A e os
ban cos co o pe ra ti vos po de rão uti li zar os re-
cur sos ori gi ná ri os dos de pó si tos es pe ci a is
de que tra ta o art. 9º da Lei nº 8.019, de 11
de abril de 1990, para con ce der em prés ti-
mos ao se tor ru ral. (NR)”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no pri me i ro dia do
exer cí cio sub se qüen te à sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os ban cos co o pe ra ti vos bra si le i ros fo ram cri a-
dos a par tir de 1995 e ti ve ram ins pi ra ção na ex pe riên-
cia da Eu ro pa, onde res pon dem por gran de par te dos
in ves ti men tos na agri cul tu ra.

Nos sos ban cos co o pe ra ti vos re ú nem ca rac te-
rís ti cas pe cu li a res que os ha bi li tam a cum prir na ple -
ni tu de a ta re fa que a eles foi con fi a da pelo po der pú -
bli co. Tra ta-se de ins ti tu i ções fi nan ce i ras de ca pi tal
pri va do, em que as aci o nis tas são co o pe ra ti vas de
cré di to, sen do o con tro le exer ci do pe las cen tra is des -
sas mes mas en ti da des as so ci a ti vas.

As co o pe ra ti vas, por sua vez, são de pro pri e da-
de de tra ba lha do res de di fe ren tes ca te go ri as e ati vi-
da des eco nô mi cas, da ci da de e do cam po, com um
subs tan ci al con tin gen te for ma do por pe que nos pro-
du to res ru ra is. Atu al men te, exis tem no Bra sil cer ca de 
1.400 co o pe ra ti vas de cré di to, das qua is 500 são de
cré di to ru ral, com pos tas de apro xi ma da men te 1,5 mi -
lhão de co o pe ra ti va dos. Essas co o pe ra ti vas re ú nem,
jun to com os ban cos co o pe ra ti vos, um pa tri mô nio lí -
qui do de apro xi ma da men te R$2,6 bi lhões e em prés ti-
mos que al can çam R$4,5 bi lhões.

Dis tri bu í das por todo o país, as co o pe ra ti vas de
cré di to ru ral, cu jos as so ci a dos são agri cul to res, es tão
pre sen tes e de vi da men te es tru tu ra das em apro xi ma-
da men te 1.300 mu ni cí pi os. São as úni cas ins ti tu i ções
fi nan ce i ras em ex pres si vo nú me ro de lo ca li da des, no -
ta da men te nas mais re mo tas. Com essa am pla rede
dis tri bu i do ra, a cus tos mó di cos e com a agi li da de
sem pre re cla ma da, ten do em vis ta sua pro xi mi da de
com os mu tuá ri os, é que os ban cos co o pe ra ti vos
aten dem aos pro du to res ru ra is em suas ne ces si da-
des de cré di to.

Tan to os ban cos co o pe ra ti vos como as co o pe ra-
ti vas de cré di to ru ral são ins ti tu i ções de ca rá ter ban -
cá rio, au to ri za das a ope rar e fis ca li za das pelo Ban co
Cen tral do Bra sil, cons ti tu in do-se, pelo mo de lo de
ges tão ado ta do, em exem plos de efi ciên cia e de so li-
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dez no se tor. As re la ções com o mer ca do fi nan ce i ro
pú bli co e pri va do in di cam per fe i ta sin to nia e re ci pro ci-
da de, não se con ta bi li zan do qua is quer pen dên ci as
re la ti va men te a obri ga ções as su mi das, es pe ci al men-
te na es fe ra de cap ta ção de re cur sos para aten di men-
to de suas fi na li da des so ci a is.

As co o pe ra ti vas de cré di to e os ban cos co o pe-
ra ti vos têm lon ga e con so li da da tra di ção no cré di to ru -
ral, ati vi da de na qual vêm ope ran do com re cur sos pú -
bli cos des de a cri a ção das fon tes ofi ci a is de fi nan ci a-
men to agro pe cuá rio. Atu al men te, ope ram to das as li -
nhas de in ves ti men to do BNDES e dos ban cos re gi o-
na is de de sen vol vi men to, bem como as de cus te io su -
je i tas a equa li za ção pelo Te sou ro Na ci o nal, so man do,
em 31 de mar ço de 2003, um es to que de R$437,6 mi -
lhões no con jun to das fon tes.

Com isso, os ban cos co o pe ra ti vos e as co o pe ra-
ti vas de cré di to in te gra das cum pri rão com a sua par te
no pro ces so de ge ra ção de em pre gos e ren da.

No ce ná rio nor ma ti vo, não se pode per der de
vis ta o dis pos to no art. 174, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, que de ter mi na apo io e es tí mu lo ao co o pe ra ti-
vis mo e, no art. 187, VI, que in clui o co o pe ra ti vis mo
en tre os ins tru men tos de con cre ti za ção da po lí ti ca
para o se tor pri má rio da eco no mia.

Nes sa di re ção, aliás, a Lei nº 8.171, de 17 de ja -
ne i ro de 1991 (Lei Agrí co la vi gen te), de di ca es pe ci al
aten ção ao co o pe ra ti vis mo, de ter mi nan do, por exem -
plo, que às co o pe ra ti vas de cré di to ru ral se jam da das
con di ções igua is às de ou tros ban cos que ope ram no
se tor. Ve ja mos, a pro pó si to, o teor de dois de seus dis -
po si ti vos:

Art. 48. O cré di to ru ral, ins tru men to de
fi nan ci a men to da ati vi da de ru ral, será su pri-
do por to dos os agen tes fi nan ce i ros sem
des cri mi na ção en tre eles, me di an te apli ca-
ção com pul só ria, re cur sos pró pri os li vres,
do ta ções das ope ra ções ofi ci a is de cré di to,
fun dos e qua is quer ou tros re cur sos com os
se guin tes ob je ti vos:

I – Esti mu lar os in ves ti men tos ru ra is
(...);

II – Fa vo re cer o cus te io opor tu no e
ade qua do da pro du ção, do ex tra ti vis mo não
pre da tó rio e da co mer ci a li za ção de pro du tos
agro pe cuá ri os;

Art. 81. São fon tes de re cur sos fi nan-
ce i ros para o cré di to ru ral:

I – (Ve ta do)
II – Pro gra mas ofi ci a is de fo men to;

III – Ca der ne ta de pou pan ça ru ral ope -
ra das por ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas e
pri va das;

IV – re cur sos fi nan ce i ros de ori gem ex -
ter na, de cor ren tes de em prés ti mos, acor dos
ou con vê ni os, es pe ci al men te re ser va dos
para apli ca ções em cré di to ru ral;

V – Re cur sos cap ta dos pe las co o pe ra-
ti vas de cré di to ru ral;

VI – Mul tas apli ca das a ins ti tu i ções do
sis te ma fi nan ce i ro pelo des cum pri men to de
leis e nor mas de cré di to ru ral;

VII – (Ve ta do)
VIII  – Re cur sos or ça men tá ri os da

União;
IX – (Ve ta do)
X – Ou tros que ve nham a ser alo ca dos

pelo Po der Pú bli co.
(gri fos nos sos)

Pode-se, ade ma is, afir mar que as co o pe ra ti vas
de cré di to ru ral, em re la ção aos 95% de seus as so-
ci a dos que são mi cro e pe que nos pro du to res ru ra is,
são as ins ti tu i ções fi nan ce i ras mais le gi ti ma das a re -
pas sar o di nhe i ro ge ri do no âm bi to do FAT.

Aliás, não se sabe por que tais en ti da des, de
pro pri e da de dos des ti na tá ri os dos re cur sos e que já
nas cem es pe ci a li za das em cré di to ru ral, não es tão
até hoje au to ri za das a ter aces so di re to aos re cur sos
fi nan ce i ros pú bli cos. Não há o me nor sen ti do no fato
de os pro du to res co o pe ra ti va dos, em bo ra do nos de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, te rem de bus car o seu di nhe i-
ro ex clu si va men te no Ban co do Bra sil ou em ou tro
ban co pú bli co. Acres cen te-se que, nos no vos tem pos,
não mais há es pa ço para re ser va de mer ca do, ain da
mais se essa prer ro ga ti va de i xa de tra du zir-se em be -
ne fi cio ao cli en te.

Ra zões não fal tam para que tal ple i to seja pron -
ta men te aten di do, pro mo ven do-se ime di a ta men te as
ade qua ções na le gis la ção – fle xi bi li za ção do tex to
atu al do art. 9º da Lei nº 8.019, de 1990, e do art. 2º da 
Lei nº 8.352, de 1991, que con fe rem mo no pó lio aos
ban cos ofi ci a is.

Qu an to à de man da que pode ser ime di a ta men-
te aten di da pe los ban cos co o pe ra ti vos e pe las co o pe-
ra ti vas de cré di to ru ral com re cur sos do FAT Pro naf C
e D (cus te io) e Pro ger Ru ral, le van ta men to in di ca va -
lor que se apro xi ma de R$550 mi lhões.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Serys
Slhes sa ren ko.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.019, DE 11 DE ABRIL DE 1990

Alte ra a le gis la ção do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), 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. 9º As dis po ni bi li da des fi nan ce i ras do FAT
po de rão ser apli ca das em tí tu los do Te sou ro Na ci o-
nal, por meio do Ban co Cen tral do Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. O re sul ta do das apli ca ções re -
fe ri das no ca put des te ar ti go cons ti tui re ce i ta do FAT.
....................................................................................

LEI Nº 8.352, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991

Dis põe so bre as dis po ni bi li da des fi -
nan ce i ras do Fun do de Ampa ro ao Tra ba-
lha dor (FAT) 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. 2º O Ban co do Bra sil S.A. po de rá uti li zar os
re cur sos ori gi ná ri os dos de pó si tos es pe ci a is de que
tra ta o art. 1º des ta lei para con ce der em prés ti mos:

I – ao se tor ru ral.
II – ao Insti tu to Na ci o nal de Assis tên cia Mé di ca

da Pre vi dên cia So ci al (INAMPS), em ca rá ter ex cep ci-
o nal, no exer cí cio de 1991.

Pa rá gra fo úni co. O em prés ti mo de que tra ta o in -
ci so II des te ar ti go não po de rá ex ce der o va lor de Cr$
220.000.000.000,00 (du zen tos e vin te bi lhões de cru -
ze i ros), e terá pra zo de ven ci men to até 30 de ju nho de 
1992.
....................................................................................

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), 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:
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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, pro je to de re so lu ção do Se na do
que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 33, DE 2003

Acres cen ta §§ 1º e 2º ao art. 224 e
re vo ga o in ci so II do art. 225 do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, para per mi-
tir que Se na dor pos sa su ge rir a Ou tro
Po der a prá ti ca de de ter mi na do ato ou a
re mes sa de pro po si ção so bre ma té ria de
sua ini ci a ti va ex clu si va.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 224 do Re gi men to Inter no pas sa a

vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 224. ...............................................
..............................................................
§ 1º É tam bém con si de ra da in di ca ção

a pro po si ção por meio da qual o Se na dor
su gi ra a ou tro Po der a prá ti ca de de ter mi na-
do ato ou a re mes sa ao Con gres so de pro -
po si ção so bre ma té ria de sua ini ci a ti va ex-
clu si va.

§ 2º Nas hi pó te ses pre vis tas no § 1º a
in di ca ção será des pa cha da pela Mesa, en vi-
a da à au to ri da de com pe ten te e pu bli ca da no 
Diá rio do Se na do Fe de ral. (NR)”

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

Art. 3º Re vo ga-se o in ci so II do art. 225 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

A “in di ca ção”, que o Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral ado ta, nos arts. 224 a 227, é um ins tru-
men to de na tu re za es pe ci al, que pos si bi li ta ao Se na-
dor ou co mis são su ge rir que de ter mi na da ma té ria
seja ob je to de es tu do ou pro vi dên cia pelo ór gão com -
pe ten te da Casa, para sim ples es cla re ci men to ou for -
mu la ção de pro po si ção le gis la ti va. O Re gi men to, po -
rém, veda o uso da “in di ca ção” para emi tir su ges tão
ou con se lho a ou tro Po der, bem como para efe tu ar
con sul ta a qual quer co mis são so bre in ter pre ta ção de
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lei ou de ato do Po der Exe cu ti vo ou do Ju di ciá rio, ve -
da ção con ti da no in ci so II do art. 225.

Assim como no Se na do, a Câ ma ra dos De pu ta-
dos pre vê em seu Re gi men to Inter no a “in di ca ção”
para su ge rir a ma ni fes ta ção de uma ou mais co mis-
sões so bre de ter mi na do as sun to, para a ela bo ra ção
de pro je to de ini ci a ti va da que la Casa Le gis la ti va (art.
113, in ci so II). Tam bém veda a uti li za ção des se ins tru-
men to para con sul ta a Co mis são so bre in ter pre ta ção
e apli ca ção de lei e so bre atos de qual quer Po der, de
seus ór gãos e au to ri da des (art. 1l3, V, a, b).

Em ra zão da al te ra ção re gi men tal efe tu a da em
1991 (Re so lu ção nº 10, de 1991), a Câ ma ra dos De -
pu ta dos admi te o uso da “in di ca ção” como ins tru-
men to le gí ti mo de su ges tão a ou tro Po der, para ado -
ção de pro vi dên cia, para a re a li za ção de ato ad mi-
nis tra ti vo ou de ges tão, ou para o en vio de pro je to so -
bre ma té ria de sua ini ci a ti va ex clu si va (art. 113, in ci-
so I). A am pli tu de de tal ins tru men to per mi te aos De -
pu ta dos o en ca mi nha men to de su ges tões ao Po der
Exe cu ti vo, sem in va dir a com pe tên cia pri va ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca para ini ci ar pro je tos de lei
so bre as ma té ri as enu me ra das no art. 61, § 1º da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sem dis por de ou tro ins tru men to re gi men tal que 
pro du za o mes mo re sul ta do, os Se na do res vêm uti li-
zan do o pro je to de lei de na tu re za au to ri za ti va quan -
do ne ces si tam, por exem plo, su ge rir ao Pre si den te da 
Re pú bli ca a cri a ção de uma es co la fe de ral ou de uma
uni ver si da de, a for mu la ção de um pro gra ma, a ins ti tu-
i ção de um fun do, ma té ri as de sua ini ci a ti va pri va ti va,
con for me de ter mi na o § 1º do art. 61 da Cons ti tu i ção.

A fun da men ta ção re gi men tal para a apre sen ta-
ção des ses pro je tos está fir ma da no Pa re cer nº 527,
de 1998, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, que con clui pela ad mis si bi li da de e cons ti tu-
ci o na li da de de pro je tos de lei de na tu re za au to ri za ti-
va, cujo ob je ti vo, acres cen ta, é con ce der au to ri za ção
ao Po der Exe cu ti vo “para exer cer com pe tên cia que
lhe é pró pria e pri va ti va”. O pa re cer re gis tra ain da que
não há, em prin cí pio, ví cio de ini ci a ti va, e que o Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, na sú mu la de nº 5, as se gu ra
que a san ção do pro je to su pre a fal ta de ini ci a ti va do
Po der Exe cu ti vo. Assim, de acor do com aque le pa re-
cer, “o efe i to ju rí di co de uma lei au to ri za ti va é o de su -
ge rir ao Po der Exe cu ti vo, como for ma de co la bo ra-
ção, a prá ti ca de ato de sua com pe tên cia. Os po de res
são au tô no mos, po rém har mô ni cos, o que per mi te
pro ce di men to con ju ga do”.

O en ten di men to da Câ ma ra dos De pu ta dos é di -
ver so. Pro je tos de lei au to ri za ti va que che gam àque la
Casa para exa me, pro ve ni en tes do Se na do, têm sido

en ca mi nha dos para o ar qui vo, por in cons ti tu ci o na li-
da de de cor ren te de ví cio de ini ci a ti va. Os ori gi ná ri os
da pró pria Câ ma ra dos De pu ta dos são de vol vi dos ao
au tor, com a su ges tão de que se jam trans for ma dos
em “in di ca ção”.

Por ou tro lado, de acor do com in for ma ções ofi ci-
a is do STF, a sú mu la nº 5 foi can ce la da em 1969, no
jul ga men to de re pre sen ta ção do Rio de Ja ne i ro, o que 
en fra que ce a de fe sa da cons ti tu ci o na li da de de pro je-
tos de lei au to ri za ti vos que ul tra pas sem os li mi tes de
ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca.

Assim, para per mi tir que Se na dor pos sa su ge rir
a ou tro Po der a prá ti ca de de ter mi na do ato, ou a re -
mes sa, ao Con gres so, de pro po si ção cuja ma té ria es -
te ja in se ri da no âm bi to de sua com pe tên cia quan to à
ini ci a ti va, pro põe-se am pli ar o al can ce do ins ti tu to da
“in di ca ção”, me di an te acrés ci mo do § 1º ao art. 224
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. O § 2º pro -
pos to para o mes mo art. 224 es ta be le ce o rito de tra -
mi ta ção do novo ins tru men to, im pri min do-lhe ma i or
ce le ri da de que a de um pro je to de lei au to ri za ti va, por
exem plo. Des te modo, sem pre que for di ri gi da a ou tro
Po der, a “in di ca ção” será des pa cha da pela Mesa, en -
vi a da à au to ri da de com pe ten te e pu bli ca da no Diá rio
do Se na do Fe de ral.

O pro je to se com ple men ta me di an te a re vo ga-
ção do in ci so II do art. 225 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, dis po si ti vo res pon sá vel, atu al men te,
pela ve da ção da in di ca ção a ou tro Po der.

Na ex pec ta ti va de po der con tri bu ir, com esta
pro pos ta, para o apri mo ra men to dos tra ba lhos do Se -
na do Fe de ral, so li ci to aos ilus tres co le gas o apo io ne -
ces sá rio à sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Eu rí-
pe des Ca mar go.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

 TÍTULO VIII

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

Seção IV
Das Indi ca ções

Art. 224. Indi ca ção cor res pon de a su ges tão de
Se na dor ou co mis são para que o as sun to, nela fo ca li-
za do, seja ob je to de pro vi dên cia ou es tu do pelo ór gão
com pe ten te da Casa, com a fi na li da de do seu es cla-
re ci men to ou for mu la ção de pro po si ção le gis la ti va.

Art. 225. A in di ca ção não po de rá con ter:
I – con sul ta a qual quer co mis são so bre:
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a)in ter pre ta ção ou apli ca ção de lei; 
b) ato de ou tro Po der;
II – su ges tão ou con se lho a qual quer Po der.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – O pro je to será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá
so bre a mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce-
ber emen das, nos ter mos do art. 401, § 1o, do Re gi-
men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1a Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 668, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia seja en ca mi-

nha do pelo Se na do Fe de ral voto de pe sar pelo fa le ci-
men to do Pro fes sor Anto nio Vi la ça, nas ci do em La je-
do e que, pos te ri or men te, se fi xou, quer sob o pon to
de vis ta fa mi li ar quan to pro fis si o nal, na ci da de de Li -
mo e i ro, uma das mais im por tan tes do agres te se ten-
tri o nal de Per nam bu co.

Além de ex ce len te Pro fes sor de Por tu guês e
His tó ria, e es cri tor, foi Anto nio Vi la ça Di re tor de Co o-
pe ra ti va, Ve re a dor à Câ ma ra Mu ni ci pal, du ran te vin te
anos, in clu si ve seu Pre si den te. De for ma pro ba e ope -
ro sa, na dé ca da de 1950, exer ceu o car go de Pre fe i to
da ci da de de Li mo e i ro.

De i xou vá ri os li vros pu bli ca dos: “À Som bra dos
Pi nhe i ros”, “His tó ri as que Li mo e i ro Con ta”, “As as tú-
ci as do Co ro nel”, e fi nal men te uma obra que eu po de-
ria di zer auto-bi o grá fi ca in ti tu la da “Eval da – Com pa-
nhe i ra da Lon ga Ca mi nha da” (sua es po sa e gran de
pa i xão de sua vida). Do ca sal nas ceu o úni co fi lho –
Mar cos Vi ni ci us Ro dri gues Vi la ça, ex-Se cre tá rio de
Esta do da Cul tu ra de Per nam bu co, ex-Se cre tá rio de
Cul tu ra do en tão Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra,
ex-Pre si den te da Le gião Bra si le i ra de Assis tên cia e,
atu al men te, Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas da União.

Mar cos Vi la ça é ca sa do com Ma ria do Car mo
Du ar te Vi la ça e con ti nua per cor ren do o ca mi nho de
seu pai, no cam po in te lec tu al: in te gra a Aca de mia
Per nam bu ca na de Le tras e a Aca de mia Bra si le i ra de
Le tras, sen do o pri me i ro li mo en se a per ten cer à Casa 
de Ma cha do de Assis.

O Pro fes sor Vi la ça teve como ne tos:
– Mar can to nio, já fa le ci do, in te lec tu al e gran de

crí ti co de des ta que no cam po das ar tes plás ti cas no
Bra sil e no ex te ri or, ha ven do de i xa do ex ce len te Ga le-
ria em São Pa u lo;

– Ta ci a na Ce cí lia, ca sa da com o atu al Vice-Go -
ver na dor José Men don ça de Be zer ra Fi lho, uma das
no vas e pro mis so ras vo ca ções da po lí ti ca de Per nam-
bu co; e

– Ro dri go Ota vi a no, ta len to so ad mi nis tra dor de
em pre sas.

São seus bis ne tos os jo vens José, Ila na, Vi ní ci-
us e Ota vi a no.

O pas sa men to do Pro fes sor Antô nio Vi la ça, de -
po is de lon ga en fer mi da de, foi mu i to sen ti do em todo
o Esta do de Per nam bu co. De i xou-nos ele, como con -
for to, um belo tes te mu nho de vida e, a cada dia que
se pas sa, ma i or é o re co nhe ci men to de suas ati tu des
e de sua obra.

Dele, sa li en tou o es cri tor e jor na lis ta José de
Sou za Alen car (Alex), em ar ti go no Jor nal do Com -
mer cio, o se guin te: “Lí gia Fa gun des Tel les fala, num
dos seus con tos, nos se res que ama mos e que já se
fo ram, mas, que de cer to modo, eles fi cam um pou co
em nos sas vi das”.

Re que i ro, ain da, Se nhor Pre si den te, se jam co -
mu ni ca dos des ta ho me na gem a vi ú va D. Eval da Vi la-
ça, o Mi nis tro Mar cos Vi la ça, o Pre fe i to, a Câ ma ra
Mu ni ci pal e a Rá dio Jor nal de Li mo e i ro, da qual foi Di -
re tor.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2003. – Mar-
co Ma ci el – José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – So bre a mesa, re que ri men to de in for ma ções
que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO, Nº 669, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e con si de ran do o Ato da
Mesa nº 1, de 2001, re que i ro se jam pres ta das, pelo
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, as se guin tes in-
for ma ções so bre pro vi dên ci as da di plo ma cia bra si le i-
ra em re la ção a re gis tros de mar cas e pa ten tes de no -
mes e pro du tos ori gi ná ri os de ter ri tó rio bra si le i ro, no -
ta da men te da flo res ta ama zô ni ca:
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- No caso de pe di do de re gis tro de mar ca e pa -
ten te do nome “cu pu a çu” re que ri do pela mul ti na ci o nal
ja po ne sa Asa hi Fo ods, como mar ca pró pria em to dos
os pa í ses da União Eu ro péia, do Ja pão e dos Esta dos
Uni dos, hou ve al gu ma ges tão da di plo ma cia bra si le i-
ra, jun to aos es cri tó ri os de mar cas e pa ten tes da que-
les pa í ses, no sen ti do de es cla re cê-los so bre a im-
pos si bi li da de de se re gis trar “cu pu a çu”, con si de ran do
a fal ta de ca pa ci da de dis tin ti va dos mes mos?

- Exis tem ini ci a ti vas se me lhan tes em re la ção a
ou tros no mes ou pro du tos cuja ori gem se dá em nos -
so ter ri tó rio?

- Exis te al gu ma ini ci a ti va do Go ver no bra si le i ro
para que, no pla no in ter na ci o nal, ve nha ser ado ta do
um re gi me uni fi ca do que es ta be le ça re gras co muns
so bre a pro te ção da ori gem do ma te ri al bi o ló gi co a
ser pa ten te a do?

- que ou tras ini ci a ti vas tem o go ver no bra si le i ro
no sen ti do de pro te ger os ma te ri a is cuja ori gem bi o ló-
gi ca se dá em nos so ter ri tó rio e tam bém so bre os co -
nhe ci men tos tra di ci o na is de nos sa po pu la ção na ti va?

Jus ti fi ca ção

No tí ci as ve i cu la das am pla men te pela im pren sa
dão con ta de que uma mul ti na ci o nal ja po ne sa de no-
mi na da Asa hi Fo ods re que reu re gis tro do nome “cu -
pu a çu” como mar ca pró pria em to dos os pa í ses da
União Eu ro péia, além dos Esta dos Uni dos e do Ja-
pão. Isso sig ni fi ca di zer, que, nes ses pa í ses, a co mer-
ci a li za ção de qual quer pro du to que con te nha o nome
da fru ta, quan do efe tu a do por ou tra pes soa, está pro i-
bi da. De nún ci as do mes mo teor es tão sen do re pe ti-
das na im pren sa e na Inter net, dan do con ta de que a
an di ro ba, a co pa í ba e o açaí tam bém se en con tram
re gis tra dos no ex te ri or como mar cas.

E sa bi do que no pla no in ter na ci o nal ain da não
há um re gi me uni fi ca do que tra te das ques tões de ori -
gem do ma te ri al bi o ló gi co e cor re la tos pro te gi dos por
mar cas e pa ten tes. Ape sar da exis tên cia da Orga ni-
za ção Mun di al de Pro pri e da de Inte lec tu al, do sis te ma
de pro pri e da de in te lec tu al da Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio e da Con ven ção so bre Di ver si da de Bi o-
ló gi ca, até hoje, não se con ven ci o na ram re gras co-
muns so bre a pro te ção da ori gem do ma te ri al bi o ló gi-
co a ser pa ten te a do.

Do pon to de vis ta éti co, po rém, en ten do que
cabe ao go ver no bra si le i ro ques ti o nar a le gi ti mi da de
des sas em pre sas que so li ci tam pro te ção pa ten tá ria
ou de re gis tro de mar ca para pro du tos re fe ren tes à
nos sa bi o di ver si da de, in clu si ve, em pre en den do ges -
tões jun to aos es cri tó ri os de mar cas e pa ten tes do Ja -
pão, da União Eu ro péia e dos Esta dos Uni dos, no

sen ti do de es cla re cê-los so bre a im pos si bi li da de de
se re gis trar co pa í ba, cu pu a çu ou açaí como mar ca,
pois lhes fal ta ca pa ci da de dis tin ti va.

É nes te sen ti do, que gos ta ria de co nhe cer as
pro vi dên ci as que já vem sen do ado ta das pela di plo-
ma cia bra si le i ra, com o ob je ti vo de re fle tir so bre no-
vas ini ci a ti vas que, do pon to de vis ta do par la men to,
po de re mos ado tar.

Sal ta de ses sões, 7 de agos to de 2003. – Ana
Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der da Ban ca da de apo io ao
Go ver no.

(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, na for ma do dis pos to no art. 216, in ci so
III, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fo ram
au tu a dos, por so li ci ta ção do Pre si den te da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, os se guin tes Avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União:

– Avi so nº 57, de 2003-CN (nº 1.627/2003, na
ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có -
pia do Acór dão nº 948, de 2003 – TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun -
da men tam, re fe ren te à au di to ria na Admi nis tra ção
das Hi dro vi as do To can tins e Ara gua ia – AHITAR, vin -
cu la da à Com pa nhia Do cas do Pará – CDP, Pro gra ma
de Tra ba lho nº 26.784.0237.1568.0001 (TC nº
008.518/2003-3);

– Avi so nº 58, de 2003-CN (nº 1.630/2003, na
ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có -
pia do Acór dão nº 949, de 2003 – TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun -
da men tam, re fe ren te à au di to ria na Cons tru ção de
Tre chos Ro do viá ri os na BR-317 no Esta do do Ama zo-
nas – Boca do Acre – Di vi sa AM/AC, Pro gra ma de
Tra ba lho nº 26.782.0238.1428.0101 (TC nº
009.430/2003-7);

– Avi so nº 59, de 2003-CN (nº 1.639/2003, na
ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có -
pia do Acór dão nº 966, de 2003 – TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun -
da men tam, re fe ren te à au di to ria nas obras de Cons -
tru ção do Hos pi tal de San to Antô nio do Des co ber-
to/GO, Pro gra ma de Tra ba lho nº
10.302.0004.1823.3448 (TC nº 008.188/2003-6);

– Avi so nº 92-068, de 2002-CN (nº 1.547/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal
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có pia do Acór dão nº 903, de 2003 – TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun -
da men tam, re fe ren te à au di to ria nas obras de es ta bi-
li za ção das mar gens do rio Ser gi pe em Ara ca ju (Mo -
lhes da Co roa do Meio e de ata la ia Nova) (TC nº
006.160/2002-8); e

– Avi so nº 92-078, de 2002-CN (nº 1.575/2003,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal
có pia do Acór dão nº 909, de 2003 – TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun -
da men tam, re fe ren te à au di to ria nas obras de ade-
qua ção de con tor nos ro do viá ri os no Cor re dor Les te –
BR-381/MG em Co ro nel Fa bri ci a no no Esta do de Mi -
nas Ge ra is, Pro gra ma de Tra ba lho nº
26.782.0230.1285.0001 (TC nº 005.295/2002-4).

Os ex pe di en tes li dos vão à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pela Srª
1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 33/LM/03

Bra sí lia, 6 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ten do sido edi ta da a Me di da Pro vi só ria nº 127,

de 4 de agos to de 2003, que “dis põe so bre a cri a ção
do Pro gra ma Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às
Con ces si o ná ri as de Ser vi ços de Ener gia Elé tri ca e dá 
ou tras pro vi dên ci as”, in di co aba i xo os mem bros que
com po rão a co mis são des ti na da a sua aná li se, em
subs ti tu i ção aos in di ca dos por essa Pre si dên cia:

PFL

Ti tu la res Su plen tes
Jogo Ri be i ro Edi son Lo bão
Le o mar Qu in ta ni lha José Jor ge

PSDB

Ti tu la res Su plen tes
Tas so Je re is sa ti Lú cia Vâ nia
Edu ar do Aze re do Le o nel Pa van

Cor di al men te, – Se na dor Efra im Mo ra is, Lí der.

OF. GLPMDB Nº 340/2003

Bra sí lia, 7 de agos to 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 mem bros do PMDB, em

subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 127 de
4-8-2003, “que dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o-
ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener -
gia Elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes -
ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Ma gui to Vi le la Pa pa léo Paes
Ro me ro Jucá Alber to Sil va
Ra mez Te bet João Alber to Sou za

Re no vo, na opor tu ni da de, 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.

OF.GLPMB Nº 341/2003

Bra sí lia, 7 de agos to 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 Ma gui to Vi le la,
como mem bro ti tu lar, nas Co mis sões de Assun tos
So ci a is, Edu ca ção, e como su plen te, na Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e Assun tos Eco nô-
mi cos em subs ti tu i ção à Se na do ra Íris de Ara ú jo.

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/A/PSB/595/03

Bra sí lia, 6 de agos to de 2003

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

De pu ta da Alme rin da de Car va lho na vaga de ti tu lar
do PSB na Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to
des ti na da a “in ves ti gar as si tu a ções de vi o lên cia e re -
des de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes
no Bra sil” (Re que ri men to nº 2/2003 – CN, das Se nho-
ras Ma ria do Ro sá rio, Serys Marly Slhes sa en ko e Pa -
trí cia Sa bo ya Go mes), em subs ti tu i ção a Ja ne te Ca pi-
be ri be.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Edu ar do Cam-
pos, Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pas sa-se à
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ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 1999

(A ma té ria re tor na rá à CCJ
 para exa me da Emen da nº 2, de Ple ná rio.)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 34, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si-
mon, que al te ra dis po si ti vos dos ar ti gos
165, 166 e 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(cria con di ções or ça men tá ri as para ga ran tir
a con clu são de obras pú bli cas em an da-
men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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 Ro ber to Re quião, fa-
vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Na ses são de li be ra ti va de 25 de ju nho úl ti mo, foi
lida a Emen da nº 2, de Ple ná rio. Trans cor re, hoje, a
quin ta e úl ti ma ses são de dis cus são da pre sen te ma -
té ria.

Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e das
emen das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são em pri me i ro tur no.

A ma té ria re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, para exa me da Emen da nº 2, de
Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2002 (nº
3.468/2000, na Casa de ori gem),  que ins ti-
tui o ano de 2002 como “Ano do Edu ca dor”
e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 482, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra
Ide li Sal vat ti, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce,

com voto ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria. Pas sa-se, por tan to, à dis cus são, em con-
jun to,  do pro je to de lei e da emen da, em tur no úni co.

Para dis cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra à no -
bre Se na do ra Ide li Sal vat ti.

S. Exª dis põe de até 10 mi nu tos.

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,
quan do esse pro je to foi de ba ti do, a in ten ção era a de
que o ano de 2002 fos se de di ca do ao edu ca dor.
Então, a pri me i ra pro vi dên cia que to ma mos, ob vi a-
men te, foi ade quá-lo à pos si bi li da de de re a li za ção no
ano de 2004. Nos so en fo que foi a va lo ri za ção do pro -
fis si o nal da edu ca ção e a re a li za ção de um de ba te a
res pe i to do im por tan te pa pel que esse pro fis si o nal
de sem pe nha na for ma ção das fu tu ras ge ra ções.

É im pos sí vel – to dos nós sa be mos – re a li zar
uma edu ca ção de qua li da de se o pro fis si o nal de edu -
ca ção não for va lo ri za do, não ti ver a im por tân cia da
pro fis são re co nhe ci da, uma re mu ne ra ção dig na, e
pos si bi li da des e ofer tas para que ele pos sa per ma-
nen te men te se ca pa ci tar, atu a li zar-se, ter à sua dis -
po si ção to dos os ins tru men tos ne ces sá ri os para bem
de sen vol ver o exer cí cio do ma gis té rio.

Fi ze mos o subs ti tu ti vo com o ob je ti vo sin ge lo de
ade quar o ano, por que es ta ría mos vo tan do em 2003
a re a li za ção do Ano do Edu ca dor pro pos ta para o ano 
an te ri or. Foi mu i to sin ge la a mo di fi ca ção, pas san do a
data para 2004. Mas a mo di fi ca ção do es pí ri to des se
ano de di ca do ao edu ca dor – no Ano do Edu ca dor da -
mos pri o ri da de à va lo ri za ção do pro fis si o nal, ou seja,
co lo ca mos as con di ções para o exer cí cio ple no e sa -
tis fa tó rio da pro fis são, com a va lo ri za ção, o re co nhe-
ci men to e a jus ta re mu ne ra ção – deu um en fo que que 
en ten de mos cor re to para as ati vi da des a se rem de-
sen vol vi das no ano que vem, no ano de 2004. Elas vi -
sam a res ga tar essa pro fis são tão im por tan te, ne ces-
sá ria e pri mor di al para qual quer país que pre ten da se
de sen vol ver e ter as ques tões da so be ra nia e da va lo-
ri za ção da cul tu ra, do aces so à in for ma ção e ao sa ber
por to dos os ha bi tan tes do seu ter ri tó rio im ple men ta-
das por in ter mé dio da edu ca ção.

Este é o ob je ti vo do subs ti tu ti vo, para o qual so li-
ci ta mos, ob vi a men te, a apro va ção des te Ple ná rio do
Se na do.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ti nua em dis cus são a pre sen te ma té ria.
(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 Emen da nº 1, que tem pre fe rên cia
re gi men tal.

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 Emen da nº 1 da Co mis são de Edu -
ca ção.

Fica pre ju di ca do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Item 3:

REQUERIMENTO Nº 470, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 470, de 2003, do Se na dor Sibá
Ma cha do, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 246, de
2002, e 7, de 2003, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

A Pre si dên cia es cla re ce que a vo ta ção
do re que ri men to im pli ca rá a per da do ca rá-
ter ter mi na ti vo atri bu í do ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 246, de 2002.

Vo ta ção do re que ri men to em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 246, de 2002,

per de a sua com pe tên cia ter mi na ti va e pas sa a tra mi-
tar em con jun to com o de nº 7, de 2003.

As ma té ri as re tor nam ao exa me da 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) – Item 4:

REQUERIMENTO Nº 471, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 471, de 2003, do Se na dor Tião Vi -
a na, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 136, de 2001, além da Co mis-
são cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri-
bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Vo ta ção do re que ri men to em tur no
úni co.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia, re tor nan do, pos te ri or men te, à de
Assun tos So ci a is, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 473, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 473, de 2003, do Se na dor Pe dro
Si mon, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Re so lu ção nºs 26, de 1999,
e 25, de 2003, por re gu la rem a mes ma ma -
té ria.

Vo ta ção do re que ri men to em tur no úni -
co.

Não há ne nhum Se na dor ins cri to para en ca mi-
nhar.

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 Re so lu ção nºs 26 e 25, de 2003,
pas sam a tra mi tar em con jun to e vão a exa me da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, pos te-
ri or men te, à Co mis são Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 520, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 520, de 2003, do Se na dor Pa u lo
Paim, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a 
re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de
Lei do Se na do nº 179, de 2003, de sua au -
to ria.

Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da a ma té ria.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 179, de 2003, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 525, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 525, de 2003, do Se na dor Cé sar
Bor ges, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Re so lu ção nºs 65, de 1999,
e 18, de 2003, por re gu la rem a mes ma ma -
té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to em tur no
úni co.

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 Re so lu ção nºs 65 e 18, de 2003,

pas sam a tra mi tar em con jun to e vão ao exa me da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e,
pos te ri or men te, à Co mis são Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem
do Dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men-
to nº 663, de 2003, lido na Hora do Expe di en te, de re -
a li za ção de ses são es pe ci al do Se na do des ti na da a
re ve ren ci ar a me mó ria do jor na lis ta Ro ber to Iri neu
Ma ri nho, Pre si den te das Orga ni za ções Glo bo.

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 Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -
ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri-
men to nº 666, de 2003, de ur gên cia, lido na Hora do
Expe di en te, para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 39,
de 2003 (nº 4.016/2001, na Casa de ori gem), de ini ci-
a ti va da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que con ce de pen -
são es pe ci al a Má rio Ko zel e Te re zi nha Ko zel.

Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do
Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio do Sr. Pre si den te da Câ -
ma ra dos De pu ta dos que pas so a ler.

É lido o se guin te:

SGM-P Nº 1.608/03

Bra sí lia, 31 de ju lho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a Me -
di da Pro vi só ria nº 120, de 2003, apro va da por esta
Casa na Ses são Ple ná ria do dia 29-7-2003, que “Alte -
ra o art. 16 da Me di da Pro vi só ria nº 2.181-45, de 24
de agos to de 2001, que dis põe so bre ope ra ções fi -
nan ce i ras en tre o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as”, con for me o
dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re -
da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de
2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do João Pa u lo Cu-
nha, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com re fe rên cia à Me di da Pro vi só ria nº 120,
de 2003, que aca ba de ser lida, a Pre si dên cia co mu-
ni ca ao Ple ná rio que o pra zo de 45 dias para apre ci a-
ção da ma té ria pelo Con gres so Na ci o nal já se en con-
tra es go ta do des de o úl ti mo dia 26. Uma vez re ce bi da
for mal men te pelo Se na do Fe de ral, nes ta data, a pro -
po si ção pas sa a so bres tar ime di a ta men te as de ma is
de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até que se ul ti-
me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên-
cia in clui a ma té ria na pa u ta da Ordem do Dia de ter -
ça-fe i ra pró xi ma, dia 12.

É a se guin te a me di da pro vi só ria lida:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 120, DE 2003

Alte ra o art. 16 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.181-45, de 24 de agos to de 2001, que
dis põe so bre ope ra ções fi nan ce i ras en tre
o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des que
men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as.

– Au tó gra fo da Me di da Pro vi só ria
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
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– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
252/2003
– Expo si ção de Mo ti vos nº  123/2003, do Mi nis tro de 
Esta do da Fa zen da
– Ofí cio nº 1.608/03 da Câ ma ra dos De pu ta dos  en -
ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta
– Nota Téc ni ca nº 95/03, da Con sul to ria de Orça-
men tos, Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral
– Nota Téc ni ca nº 25/03, da Con sul to ria de Orça-
men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra da Câ ma ra dos De -
pu ta dos
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Car li to
Merss (PT/SC)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 120, DE 2003

Alte ra o art. 16 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.181-45, de 24 de agos to de 2001, que
dis põe so bre ope ra ções fi nan ce i ras en tre
o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des que
men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 16 da Me di da Pro vi só ria nº

2.181-45, de 24 de agos to de 2001, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 16. Fica a União au to ri za da, até
31 de de zem bro de 2003, a ad qui rir dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral cré di tos re la ti-
vos a par ti ci pa ção go ver na men tal obri ga tó-
ria nas mo da li da des de ro yal ti es, par ti ci pa-
ções es pe ci a is e com pen sa ções fi nan ce i ras,
re la ti vos à ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos
para fins de ener gia elé tri ca, pe tró leo e gás
na tu ral.

.....................................................“(NR)
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pú -

bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 120, DE 2003

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º O art. 16 da Me di da Pro vi só ria nº
2.181-45, de 24 de agos to de 2001, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 16. Fica a União au to ri za da, até
31 de de zem bro de 2003, a ad qui rir dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral cré di tos re la ti-
vos à par ti ci pa ção go ver na men tal obri ga tó-
ria nas mo da li da des de ro yal ti es, par ti ci pa-
ções es pe ci a is e com pen sa ções fi nan ce i ras,
re la ti vos à ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos
para fins de ener gia elé tri ca, pe tró leo e gás
na tu ral.

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

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, 11 de ju nho de 2003; 182º da Inde pen-
dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Iná cio Lula da
Sil va.

MENSAGEM Nº 252, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 120, de 11 de ju nho
de 2003, que “Alte ra o art. 16 da Me di da Pro vi só ria nº
2.181-45, de 24 de agos to de 2001, que dis põe so bre
ope ra ções fi nan ce i ras en tre o Te sou ro Na ci o nal e as
en ti da des que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 11 de ju nho de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va, Pre si den te.

EM Nº 123/2003 – MF

Bra sí lia, 9 de ju nho de 2003 

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
pro pos ta de edi ção de me di da pro vi só ria que au to ri za
a União a ad qui rir, até 31 de de zem bro de 2003, cré -
di tos ori gi ná ri os de par ti ci pa ções go ver na men ta is
obri ga tó ri as de ti dos pe los Esta dos e pelo Dis tri to Fe -
de ral, nas mo da li da des ro yal ti es, par ti ci pa ções es-
pe ci a is e com pen sa ções fi nan ce i ras, re la ti vos à ex-
plo ra ção de pe tró leo, gás na tu ral e de re cur sos hí dri-
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé tri ca.

2. A au to ri za ção faz-se ne ces sá ria uma vez que
o pra zo para aqui si ção de tais cré di tos, de ter mi na do
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.181-45, de 24 de agos to
de 2001, ex pi rou em 31 de de zem bro de 2001, to da-
via há ma ni fes to in te res se de Uni da des da Fe de ra-
ção, ain da não be ne fi ci a das, em re a li zar ope ra ções
si mi la res.

3. O pa ga men to dos re ce bí ve is ad qui ri dos na
for ma pro pos ta se da ria por meio de emis são di re ta,
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em fa vor dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, de Cer ti fi-
ca dos Fi nan ce i ros do Te sou ro – CFT, com ca rac te rís-
ti cas de fi ni das em ato do Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da, e os CFT re ce bi dos em pa ga men to pe los cré -
di tos ce di dos se ri am des ti na dos, obri ga to ri a men te, à
ca pi ta li za ção de fun dos de pre vi dên cia e ao pa ga-
men to de dí vi das para com a União e suas en ti da des,
con for me dis pos to nos §§ 3º e 4º da Me di da Pro vi só-
ria nº 2.181-45, não al te ra dos pela pre sen te pro pos ta.

4. Cum pre des ta car que a apli ca ção dos CFT
con so an te as fi na li da des aci ma pre vis tas fa vo re ce o
equi lí brio fis cal dos Entes be ne fi ciá ri os, o que con tri-
bui para o for ta le ci men to da Fe de ra ção e para a ma -
nu ten ção da po lí ti ca de es ta bi li za ção.

5. Os va lo res es ta be le ci dos como li mi te fi nan ce i ro
das ope ra ções com os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral cor -
res pon de rão às es ti ma ti vas fe i tas pela Agên cia Na ci o-
nal de Pe tró leo – ANP ou pela Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca – ANEEL, con for me o caso, de acor do
com o es ta be le ci do no § 1º da Me di da Pro vi só ria nº
2.181-45, não al te ra do pela pre sen te pro pos ta.

6. Na ope ra ci o na li za ção dos con tra tos será ri go-
ro sa men te ob ser va da a equi va lên cia eco nô mi ca en -
tre os ati vos en vol vi dos e a con cre ti za ção da ope ra-
ção não im pli ca rá cus tos fi nan ce i ros para o Te sou ro
Na ci o nal.

7. Essas, Se nhor Pre si den te, são as prin ci pa is
ra zões que me le vam a sub me ter à ele va da con si de-
ra ção de Vos sa Exce lên cia o pro je to de me di da pro vi-
só ria apen so.

Res pe i to sa men te,

SGM-P nº 1.608/03

Bra sí lia, 31 de ju lho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser
sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a Me -
di da Pro vi só ria nº 120, de 2003, apro va da por esta
Casa na Ses são Ple ná ria do dia 29-7-03, que “Alte ra
o art. 16 da Me di da Pro vi só ria nº 2.181-45, de 24 de
agos to de 2001, que dis põe so bre ope ra ções fi nan ce-
i ras en tre o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des que
men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as.”, con for me o dis -
pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da-
ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do João Pa u lo Cu-
nha, Pre si den te.
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CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Nota Téc ni ca nº 95/2003

Em 13-6-2003

Assun to: Sub sí di os à apre ci a ção da Me di da Pro vi-
só ria nº 120, de 2003, quan to à ade qua ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra.

Inte res sa da: Co mis são Mis ta do Con gres so Na ci o-
nal, in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a Me di da
Pro vi só ria nº 120, de 11-6-2003.

I – Intro du ção

Esta Nota Téc ni ca tem por fi na li da de for ne cer
sub sí di os para a apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria nº
120, de 11 de ju nho de 2002, no que con cer ne à sua
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra. Essa me di da
pro vi só ria pror ro ga, até 31 de de zem bro de 2003, a
au to ri za ção de a União ad qui rir dos es ta dos e do Dis -
tri to Fe de ral cré di tos re la ti vos à par ti ci pa ção go ver na-
men tal obri ga tó ria nas mo da li da des de ro yal ti es,
par ti ci pa ções es pe ci a is e com pen sa ções fi nan ce i ras,
de cor ren tes da ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos para
fins de ener gia elé tri ca, pe tró leo e gás na tu ral. Tal au -
to ri za ção cons ta va do art. 16 da Me di da Pro vi só ria
2.181, de 24-8-2001.

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-
men tá ria das me di das pro vi só ri as, con so an te o dis-
pos to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002 –
CN, “abran ge a aná li se da re per cus são so bre a re ce i-
ta ou a des pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção
quan to ao aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e
fi nan ce i ras vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de
com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as e a lei or ça men tá ria da União”.

II – A Aná li se

De acor do com a Expo si ção nº  00123/2003, a
au to ri za ção atu al faz-se ne ces sá ria por que o pra zo
da mes ma ex pi rou em 31 de de zem bro de 2001, de
acor do com o art. 16, da Me di da Pro vi só ria nº
2.181-45, de 24 de agos to de 2001.

A au to ri za ção em ques tão é li mi ta da ao va lor
de vi da men te pro je ta do pela Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo – ANP ou pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca – ANEEL, con for me o caso, des con ta da toda
e qual quer vin cu la ção or ça men tá ria ou trans fe rên cia
obri ga tó ria. A União uti li za rá em pa ga men to Cer ti fi ca-
dos Fi nan ce i ros do Te sou ro – CFT com ca rac te rís ti-
cas de fi ni das em ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen-

da. Tal aqui si ção so men te po de rá ser re a li za da uma
úni ca vez em re la ção a cada uni da de da fe de ra ção.

Os CFT re ce bi dos pe las uni da des da fe de ra ção
po de rão ser uti li za dos na ca pi ta li za ção dos fun dos de 
pre vi dên cia ou no pa ga men to de dí vi das jun to à
União, a cri té rio do Mi nis té rio da Fa zen da.

Ape sar de a MP n° 120 se re fe rir a uma au to ri za-
ção de aqui si ção, que é uma eta pa an te ri or à re a li za-
ção da des pe sa, a aná li se a se guir le va rá em con ta a
des pe sa que po de rá ocor rer, caso al gu ma ope ra ção
se re a li ze. Uma vez que a MP so men te en tra em vi gor,
na data de sua pu bli ca ção, ou seja, 12 de ju nho de
2003, a re fe ri da aqui si ção não po de ria cons tar da Lei
Orça men tá ria de 2003 (Lei n° 10.640/2003), apro va-
da em 14 de ja ne i ro de 2003. Como o novo pra zo di ta-
do pela re fe ri da MP fin da em 31 de de zem bro de
2003, isto in di ca que o Go ver no pre ten de re a li zar tais
ope ra ções ain da este ano. A ri gor, a des pe sa so men-
te po de rá ser ava li a da do pon to de vis ta da ade qua-
ção or ça men tá ria, quan do o pro je to de lei de cré di to
es pe ci al for en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal.

Cum pre ob ser var que, de acor do com a Emen -
da n° 32, de 12-9-2001(art. 62, § 1º, I, alí nea d), é ve -
da da a edi ção de me di das pro vi só ri as so bre ma té ria
re la ti va a “pla no plu ri a nu a is, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to e cré di tos adi ci o na is e su ple men ta res,
res sal va do o pre vis to no art. 167, § 3º”. No en tan to,
uma vez que se tra ta ape nas da au to ri za ção, pode-se
in ter pre tar que o as sun to re la ti vo a essa ma té ria de-
ve rá ser con si de ra do or ça men tá rio, quan do do en vio
do pe di do de cré di to es pe ci al ao Con gres so Na ci o nal,
que não po de rá ser fe i to por meio de me di da pro vi só-
ria, e sim de pro je to de lei.

II.1 – Ade qua ção com a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal – LRF

O ob je ti vo prin ci pal des sa me di da é ge rar re-
cur sos para os es ta dos e Dis tri to Fe de ral, es pe ci al-
men te os que es tão in te res sa dos em cri ar fun dos de 
pre vi dên cia para seus ser vi do res e os que es tão
en di vi da dos jun to à União, como de mons tra os dis -
po si ti vos da MP 2181, que de ter mi nam qua is as
uti li za ções des ses re cur sos que es tão au to ri za das.
Como mu i tas das dí vi das dos es ta dos já es tão re-
ne go ci a das, por meio de Con tra tos, de acor do com
a Lei n° 9.496/96 (Pro gra mas de Apo io à Re es tru-
tu ra ção e ao Ajus te Fis cal dos Esta dos e Mu ni cí pi-
os), é de se es pe rar que o ma i or ob je ti vo da MP n°
120/2003 seja dar apor te fi nan ce i ro aos fun dos de
pre vi dên cia dos es ta dos e Dis tri to Fe de ral, por
meio da cap ta ção de re cur sos jun to à União, em
tro ca da en tre ga das par ti ci pa ções es ta du a is fu tu ras
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nos ro yal ti es, par ti ci pa ções es pe ci a is e com pen sa-
ções fi nan ce i ras, que fun ci o na ri am como uma es pé-
cie de ga ran tia.

Tan to a Cons ti tu i ção, quan to a LRF pro cu ram
evi tar as an te ci pa ções de tri bu tos e con tri bu i ções in -
di can do a pre o cu pa ção de se pre ser var o pa tri mô nio
pú bli co e pro te ger as ad mi nis tra ções fu tu ras con tra
pos sí ve is sa ques exa ge ra dos da ad mi nis tra ção pre-
sen te com pro me ten do a ar re ca da ção que ain da virá.
Ou seja, pro cu ra-se evi tar a ar re ca da ção de re ce i ta,
cujo fato ge ra dor so men te ocor re rá no fu tu ro.

De acor do com o in ci so IV, art. 167, são ve da-
dos:

“Art. 167. ...............................................
IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos-

tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para as
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no,
como de ter mi na do, res pec ti va men te pe los
arts. 198, § 2°, e 212, e a pres ta ção de ga -
ran ti as às ope ra ções de cré di to por an te ci-
pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º,
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go.”

Ou seja, para o caso de ope ra ções cré di to, a
res sal va con tra a vin cu la ção de im pos tos ca be ria,
em prin cí pio, so men te às co nhe ci das ope ra ções de
cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta (ARO). No en tan-
to o § 4º des te mes mo ar ti go per mi te a vin cu la ção
de im pos tos de com pe tên cia dos es ta dos e DF (art.
155, da CF), de com pe tên cia dos Mu ni cí pi os (art.
156, da CF), bem como as re par ti ções tri bu tá ri as
(FPE, FPM e ou tros), para pres ta ção de ga ran tia e
pa ga men to de dé bi tos jun to à União:

“Art. 167. ...............................................
§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i-

tas pró pri as ge ra das pe los im pos tos a que
se re fe rem os arts. 155 e 156, e dos re cur-
sos de que tra tam os arts. 157, 158 e 159, I, 
a e b, e II, para a pres ta ção de ga ran tia ou
con tra ga ran tia à União e para pa ga men to
de dé bi tos para com esta.”

Se gun do o in ci so 1 do art 37 da LRF, é ve da da
a cap ta ção de re cur sos por an te ci pa ção de tri bu to
ou con tri bu i ção, cujo fato ge ra dor ain da não te nha
ocor ri do, da se guin te for ma:

“Art. 37. Equi pa ram-se a ope ra ções de 
cré di to e es tão ve da dos:

I – cap ta ção de re cur sos a tí tu lo de an -
te ci pa ção de re ce i ta de tri bu to ou con tri bu i-
ção cujo fato ge ra dor ain da não te nha ocor -
ri do, sem pre ju í zo do dis pos to no § 7º do
art. 150 da Cons ti tu i ção;”

O § 7º, do art. 150, da Cons ti tu i ção Fe de ral diz
que:

“Art. 150. ...............................................
§ 7º A lei po de rá atri bu ir a su je i to pas -

si vo de obri ga ção tri bu tá ria a con di ção de
res pon sá vel pelo pa ga men to de im pos to
ou con tri bu i ção, cujo fato ge ra dor deva
ocor rer pos te ri or men te, as se gu ra da a ime -
di a ta e pre fe ren ci al res ti tu i ção da quan tia
paga, caso não se re a li ze o fato ge ra dor
pre su mi do.”

Com res pe i to à se ção que tra ta da pre ser va-
ção do Pa tri mô nio Pú bli co, o art 44 da LRF abre
uma ex ce ção para os re gi mes de pre vi dên cia so ci al
dos ser vi do res pú bli cos:

“Art. 44. É ve da da a apli ca ção da re ce-
i ta de ca pi tal de ri va da da ali e na ção de bens
e di re i tos que in te gram o pa tri mô nio pú bli co
para o fi nan ci a men to de des pe sa cor ren te,
sal vo se des ti na da por lei aos re gi mes de
pre vi dên cia so ci al, ge ral e pró prio dos ser vi-
do res pú bli cos”.

Embo ra não se pos sa con clu ir que a MP nº
120/2003 con tra rie a LRF, em ter mos li te ra is, pois, a
LRF veda ape nas a an te ci pa ção de tri bu tos e con tri-
bu i ções e Cons ti tu i ção so men te tra ta da pres ta ção de 
ga ran ti as em for ma de im pos tos, não é re co men dá vel
a uti li za ção des se tipo de an te ci pa ção de re ce i ta,
como ga ran tia para cap ta ções fi nan ce i ra, pois isso
cria uma vin cu la ção de re ce i tas que com pro me te as
ad mi nis tra ções fu tu ras e vai de en con tro à pre o cu pa-
ção com a pre ser va ção do pa tri mô nio pú bli co, con ti da
na LRF.

II.2 – Ade qua ção com o Pla no Plu ri a nu al e Lei de 
Di re tri zes Orça men tá ri as

Para fins da LRF, con si de ra-se “com pa tí vel
com o Pla no Plu ri a nu al e a lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as, a des pe sa que se con for me com as di re-
tri zes, ob je ti vos, pri o ri da des e me tas pre vis tas nes-
ses ins tru men tos e não in frin ja qual quer de suas
dis po si ções” (in ci so II, § 1º, da Lei Com ple men tar nº 
101, de 2000-LRF).

Não há pre vi são da re fe ri da des pe sa da União
no Pla no Plu ri a nu al, nem da sub se qüen te re ce i ta
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“ven di da” pe los Esta dos e DF, pro ve ni en tes de ro yal ti-
es, par ti ci pa ções es pe ci a is e com pen sa ções fi nan ce-
i ras, de cor ren tes da ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos,
para fins de ener gia elé tri ca, pe tró leo e gás na tu ral.

Da mes ma for ma, a LDO 2003 (Lei 10.524, de
25-7-03) não faz ne nhu ma men ção so bre a re fe ri da
aqui si ção. No ca pí tu lo IV, que tra ta da dí vi da pú bli ca
fe de ral, não há qual quer au to ri za ção de emis são dos
Cer ti fi ca dos Fi nan ce i ros do Te sou ro – CFT’s, nem
mes mo au to ri za ção de emis são de qual quer ou tro tí -
tu lo com o ob je ti vo de a União ad qui rir dos tais di re i-
tos de cré di to.

Qu al quer aqui si ção de cré di to de re ce i ta pela
União com emis são de tí tu lo pú bli co con fi gu ra dé fi cit
e au men to da dí vi da, no mes mo mon tan te da com pra.
Isto con tra ria a LDO, na me di da em que afe ta as me -
tas de su pe rá vit fis cal para 2003, de 2,25% PIB, ou
R$33,8 bi lhões, se gun do a Lei Orça men tá ria e
R$39,1 bi lhões, de acor do com a re pro gra ma ção (De -
cre to 4.591, de 2003). Ou seja, a MP nº 120/2003
com bi na da com a MP nº 2.191/2001, não es tão com -
pa tí ve is com a LDO 2003, nem com o Pla no Plu ri a nu-
al 1999-2003.

II.3 – Ade qua ção com à Lei Orça men tá ria Anu al

Do pon to de vis ta dou tri ná rio, qual quer aqui si-
ção de bens ou di re i tos deve ser clas si fi ca da como
des pe sa. Se gun do o Pro fes sor João Angé li co “cons -
ti tui des pe sa pú bli ca todo pa ga men to efe tu a do a
qual quer tí tu lo pe los agen tes pa ga do res. Sa í das,
de sem bol sos, dis pên di os ou des pe sa pú bli ca são
ex pres sões si nô ni mas”. Assim, a aqui si ção de cré di-
tos dos Esta dos e DF pela União pode ser con si de-
ra da des pe sa, con for me aci ma.

O pa ga men to de tais aqui si ções por meio da
emis são de CFT’s con fi gu ra en di vi da men to, e, por -
tan to, au men to da dí vi da pú bli ca, con for me é ex pli ca-
do a se guir. Os Esta dos e DF po de rão ir ao mer ca do
cap tar re cur sos em tro ca dos CFT’s, que é um tí tu lo
da União, que se tor na de ve do ra do mer ca do. Os
Esta dos e DF en tre gam suas ar re ca da ções de com -
pen sa ções fi nan ce i ras como for ma de pa ga men to à
União no mo men to em que ad qui rem tais tí tu los ou os 
Esta dos se tor nam por ta do res dos CFT’s no mo men-
to em que ven dem seus cré di tos de com pen sa ção fi -
nan ce i ra. No ins tan te em que os CFT’s são ven di dos
em mer ca do, à dí vi da da União jun to ao mer ca do irá
au men tar.

Além de au men tar a dí vi da tais ope ra ções não
es tão au to ri za das no or ça men to, po rém, esse úl ti mo
pro ble ma po de rá ser sa na do com o en vio de um pro -
je to de lei de cré di to es pe ci al ao Con gres so Na ci o nal.

III - Con clu são

A MP nº 120/2003 pos sui mu i tas ina de qua ções
do pon to de vis ta or ça men tá rio, pois a des pe sa, que
se ria de cor ren te da mes ma, não está pre vis ta no Pla -
no Plu ri a nu al, nem na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri-
as, nem da Lei Orça men tá ria Anu al de 2003. No en -
tan to, es tes ví ci os po de ri am ser cor ri gi dos caso o Po -
der Exe cu ti vo en vie pro je to de lei de cré di to es pe ci al,
bem como pro je to de lei al te ran do a LDO 2003.

Cabe res sal tar que, ape sar de sa nar tais pro ble-
mas, as emis sões de tí tu los afe ta ri am a meta de su -
pe rá vit pri má rio, con ti da na LDO e na Lei Orça men tá-
ria, o que di fi cul ta ria sua im ple men ta ção, pois, o Go -
ver no te ria que con tar com re ce i ta pri má ri as “ex tras”
para co brir o au men to da dí vi da ge ra da por es ses no -
vos tí tu los (CFT’s). Nes se sen ti do, a MP não está ade -
qua da a LDO, nem à Lei Orça men tá ria 2003.

Além dis so, há a ques tão da vin cu la ção de re -
cur sos que so men te se rão ar re ca da dos no fu tu ro,
ação con trá ria ao prin cí pio da pre ser va ção do pa tri-
mô nio pú bli co con ti do na LRF e na Cons ti tu i ção.
Embo ra essa mes ma lei apre sen te como ex ce ção à
ve da ção de ali e na ção de di re i tos, caso a apli ca ção
dos re cur sos se dê em fun dos de pre vi dên cia ge ral e
pró prio dos ser vi do res pú bli cos, o que está pre vis to
na MP nº 120/2003 com bi na da com a MP 2.181/2001, 
a Cons ti tu i ção não apre sen ta ou tra for ma de pres ta-
ção de ga ran tia que não os im pos tos e fun dos de par-
ti ci pa ção ci ta dos no § 4º, do art. 167 e as an te ci pa-
ções de re ce i ta ARO, ci ta das no in ci so IV do mes mo
ar ti go.

Ma ria Liz de Me de i ros Ro a rel li, Con sul to ra de
Orça men tos – José Rui Gon çal ves Rosa, Con sul to-
ra de Orça men tos.

NOTA TÉCNICA Nº 25/2003

Sub sí di os acer ca da ade qua ção or-
ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro vi-
só ria nº 120, de 11 de ju nho de 2003.

I – Introdução

Com base no art. 62, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te ao Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio da Men -
sa gem nº 252, de 2003-CN. (nº 123/2003, na ori gem),
a Me di da Pro vi só ria nº 120, de 11 de ju nho de 2003,
que “al te ra o art. 16 da Me di da Pro vi só ria nº 2.181-45, 
de 24 de agos to de 2001, que dis põe so bre ope ra-
ções fi nan ce i ras en tre o Te sou ro Na ci o nal e as en ti-
da des que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

A pre sen te Nota Téc ni ca aten de a de ter mi na-
ção do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con -
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gres so Na ci o nal, o qual es ta be le ce: “o ór gão de con -
sul to ria e as ses so ra men to or ça men tá ria da casa a
que per ten cer o re la tor de me di da pro vi só ria en ca mi-
nha rá aos re la to res e à co mis são, no pra zo de 5 (cin -
co) dias de sua pu bli ca ção, nota téc ni ca com sub sí di-
os acer ca da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria de 
me di da pro vi só ria”.

II - Sín te se e Aspec tos Re le van tes

A Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de 1989,
ins ti tu iu, para os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí-
pi os, com pen sa ção fi nan ce i ra pelo re sul ta do da ex-
plo ra ção de pe tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí -
dri cos para fins de ge ra ção de ener gia elé tri ca e de
re cur sos mi ne ra is em seus res pec ti vos ter ri tó ri os,
pla ta for mas con ti nen tal, mar ter ri to ri al ou zona eco-
nô mi ca ex clu si va. Par te des sa com pen sa ção e re co-
lhi da à União e pos te ri or men te trans fe ri da aos res-
pec ti vos en tes.

A Me di da Pro vi só ria nº 2.181-45, de 24 de agos -
to de 2001, cri ou a pos si bi li da de de que os Esta dos e
o Dis tri to Fe de ral pu des sem “ven der” à União cré di tos
pro je ta dos pela Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP
ou pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca –
ANEEL re la ti vos à par ti ci pa ção go ver na men tal obri -
ga tó ria nas mo da li da des de ro yal ti es, par ti ci pa ções
es pe ci a is, e com pen sa ções fi nan ce i ras, re la ti vos à
ex plo ra ção de pe tró leo, gás na tu ral e de re cur sos hí -
dri cos para fins de ge ra ção de ener gia elé tri ca, pe tró-
leo e gás na tu ral. O pra zo para a con cre ti za ção das
ope ra ções ex pi rou em 31 de de zem bro de 2001.

O ob je ti vo da MP nº 120/2003 é re a brir o pra zo
para no vas ope ra ções, até 31 de de zem bro de 2003,
mo di fi can do ape nas o ca put do art. 16 da MP nº
2.181-45/2001.

Sob a égi de da MP nº 2.181/2001, den tro do
pra zo an te ri or men te fi xa do, fo ram ce le bra dos con tra-
tos de aqui si ção des sas mo da li da des de cré di tos com 
os se guin tes Esta dos: Rio de Ja ne i ro, Pa ra ná e Mato
Gros so do Sul. Nes sas ope ra ções fo ram uti li za dos
Cer ti fi ca dos Fi nan ce i ros do Te sou ro – CFT de 20
anos, a va lor pre sen te, com atu a li za ção do va lor no -
mi nal pela va ri a ção do Índi ce Ge ral de Pre ços – Dis -
po ni bi li da de Inter na (IGP-DI) e ju ros de 6% aa. Note
que es ses pa râ me tros co in ci dem com os cri té ri os
ado ta dos na ma i o ria dos con tra tos de re fi nan ci a men-
to de dí vi das es ta du a is efe tu a das ao am pa ro da Lei nº 
9.496, de 11 de se tem bro de 1997.

Cum pre res sal tar que es ses tí tu los são de uti li-
za ção res tri ta pe los Esta dos e DF. Con for me o § 4º do
art. 16 da MP 2.181/2001, eles po de rão ser uti li za dos
so men te no pa ga men to de dí vi das para com a União
e suas en ti da des ou na ca pi ta li za ção dos fun dos de
pre vi dên cia es ta du a is.

III – Com pa ti bi li da de e Ade qua ção Orça men tá ria
e Fi nan ce i ra

O art. 5º da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN, que
“Dis põe so bre a apre ci a ção, pelo Con gres so Na ci o-
nal, das Me di das Pro vi só ri as a que se re fe re o art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
re fe re-se da se guin te for ma ao exa me de ade qua ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra: “O exa me de com pa ti bi li-
da de e ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra das me -
di das pro vi só ri as abran ge a aná li se da re per cus são
so bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da União e da
im pli ca ção quan to ao aten di men to das nor mas or ça-
men tá ri as e fi nan ce i ras vi gen tes, em es pe ci al a con -
for mi da de com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri-
zes or ça men tá ri as e a lei or ça men tá ria da União”.

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple-
men tar nº 101/2000), no seu art. 16, es ta be le ceu os
se guin tes con ce i tos so bre ade qua ção e com pa ti bi li-
da de fi nan ce i ra e or ça men tá ria:

“§ 1º Para os fins des ta Lei Com ple-
men tar, con si de ra-se:

I – ade qua da com a lei or ça men tá ria
anu al, a des pe sa ob je to de do ta ção es pe cí-
fi ca e su fi ci en te, ou que es te ja abran gi da
por cré di to ge né ri co, de for ma que so ma das
to das as des pe sas da mes ma es pé cie, re a li-
za das e a re a li zar, pre vis tas no pro gra ma de 
tra ba lho, não se jam ul tra pas sa dos os li mi tes
es ta be le ci dos para o exer cí cio;

II – com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al
e a lei de di re tri zes or ça men tá ri as, a des pe-
sa que se con for me com as di re tri zes, ob je-
ti vos, pri o ri da des e me tas pre vis tas nes ses
ins tru men tos e não in frin ja qual quer de suas 
dis po si ções.

De acor do com a Men sa gem nº
253/2003-CN, que en ca mi nhou a Me di da
Pro vi só ria nº 120/2003, “na ope ra ci o na li za-
ção dos con tra tos será ri go ro sa men te ob ser-
va da a equi va lên cia eco nô mi ca en tre os ati-
vos en vol vi dos e a con cre ti za ção da ope ra-
ção não im pli ca rá cus tos fi nan ce i ros para o
Te sou ro Na ci o nal”.

A au to ri za ção de que tra ta a MP em aná li se,
de fato não re pre sen ta re du ção de re ce i tas ou ele-
va ção de des pe sas não fi nan ce i ras, o que po de ria
com pro me ter as me tas fis ca is cons tan tes da Lei de
Di re tri zes Orça men tá ri as (Lei nº 10.524, de
25-7-02). Não im pli ca, tam bém, ele va ção da dí vi da
lí qui da do Go ver no Cen tral, uma vez que a União
re ce be rá “ati vos” em va lor equi va len te.
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Po rém, as ca rac te rís ti cas des ses “ati vos” le van-
tam um ques ti o na men to so bre a na tu re za da ope ra-
ção au to ri za da pela MP. Na ver da de, os cré di tos em
ques tão nada mais são do que es ti ma ti vas de re ce i-
tas fu tu ras para os es ta dos, po den do, nes se sen ti do,
se rem com pa ra dos a ou tras re ce i tas pre vi sí ve is,
como as de cor ren tes de tri bu tos, por exem plo. O de -
sen ro lar des se ra ci o cí nio nos leva a con clu ir que a
“aqui si ção de cré di tos” a que se re fe re à me di da pro vi-
só ria, nada mais é do que uma tí pi ca an te ci pa ção de
re ce i tas or ça men tá ri as, vi a bi li za da por uma ope ra ção
de cré di to en tre a União e os Esta dos.

Nes sa li nha, a MP es ta ria em de sa cor do com
dis po si ti vo da LRF, na me di da em que seu art. 35
veda ex pres sa men te a re a li za ção de ope ra ções de
cré di to en tre en tes da fe de ra ção:

“Art. 35. É ve da da a re a li za ção de ope -
ra ção de cré di to en tre um ente da Fe de ra-
ção, di re ta men te ou por in ter mé dio de fun-
do, au tar quia, fun da ção ou em pre sa es ta tal
de pen den te, e ou tro, in clu si ve suas en ti da-
des da ad mi nis tra ção in di re ta, ain da que
sob a for ma de no va ção, re fi nan ci a men to ou 
pos ter ga ção de dí vi da con tra í da an te ri or-
men te.”

Com re la ção à ope ra ci o na li za ção da aqui si ção
dos cré di tos, me di an te a emis são de tí tu los pú bli cos
fe de ra is (no caso CFT’s), cum pre ain da res sal tar que, 
em bo ra não afe te ne ga ti va men te a dí vi da lí qui da, é
im por tan te con si de rar seu im pac to so bre o mon tan te
bru to da Dí vi da Mo bi liá ria Fe de ral. Ape sar de ain da
não ter sido es ta be le ci do o li mi te de que tra ta o art.
30, II¹, da LRF, cabe lem brar que o va lor bru to da dí vi-
da cons ti tui re le van te pa râ me tro na ava li a ção da ca -
pa ci da de de sol vên cia da União.

Esses são os sub sí di os.

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003. – Wel ling ton Pi -
nhe i ro de Ara ú jo, Con sul tor de Orça men to e Fis ca li-
za ção Fi nan ce i ra.

De acor do, – Eu gê nio Greg gi a nin, Di re tor da
Con sul to ria de Orça men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i-
ra/CD.

¹ LRF:

“Art. 30. No pra zo de no ven ta dias após a pu bli ca ção des ta Lei

Com ple men tar, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te rá ao:

I – ................................

II – Con gres so Na ci o nal pro je to de lei que es ta be le ça li mi tes para o

mon tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral a que se re fe re o in ci so XIV

do art. 48¹ da Cons ti tu i ção, acom pa nha do da de mons tra ção de sua 

ade qua ção aos li mi tes fi xa dos para a dí vi da con so li da da da União,

aten di do o dis pos to no in ci so I do art. 1º des te ar ti go.”

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA

PROFERIDA NO PLENÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS.

O SR. CAR LI TO MERSS (PT – SC. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras. e Srs. De pu ta dos, tra ta-se da Me di da Pro vi só ria
nº 120, de 2003, que al te ra o art. 16 da Me di da Pro vi-
só ria nº 2.181-45, de 24 de agos to de 2001, que dis -
põe so bre ope ra ções fi nan ce i ras en tre o Te sou ro Na -
ci o nal e as en ti da des que men ci o na, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

A me di da pro vi só ria visa pror ro gar de 31 de de-
zem bro de 2001 para 31 de de zem bro de 2003 o pra zo
para que a União es te ja au to ri za da a ad qui rir dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral cré di tos re la ti vos à par ti ci pa ção
go ver na men tal obri ga tó ria re fe ren te aos ro yal ti es, par ti ci-
pa ções es pe ci a is e com pen sa ções fi nan ce i ras de cor ren-
tes da ex plo ra ção de re cur sos hi dri cos para ge ra ção de
ener gia elé tri ca, de pe tró leo e gás na tu ral.

A Co mis são Mis ta des ti na da a exa mi nar e emi tir
pa re cer so bre essa MP foi de sig na da, mas não che -
gou a se ins ta lar.

Aber to o pra zo re gi men tal para emen da men to,
a me di da re ce beu 7 emen das.

O De pu ta do José Car los Ale lu ia apre sen tou 3
emen das vi san do cor ri gir o su pos to ví cio de in cons ti-
tu ci o na li da de for mal, além de es ten der o al can ce da
me di da pro vi só ria para os Mu ni cí pi os.

O De pu ta do Chi co da Prin ce sa apre sen tou emen -
das in ten ci o nan do des ti nar aos Mu ni cí pi os 65% das
com pen sa ções fi nan ce i ras de cor ren tes de re cur sos hí -
dri cos.

O De pu ta do Luiz Car los Ha uly, por sua vez,
apre sen tou 3 emen das com ob je to de in clu ir lta i pu na
Lei de Li ci ta ções, a fa mo sa Lei nº 8.666. A se gun da
emen da tra ta de com pen sa ção dos Esta dos por con -
ta de de so ne ra ção do ICMS so bre ex por ta ções e a
ter ce i ra pro põe que a dis tri bu i ção de ro yal ti es pela Ita -
i pu seja fis ca li za do pelo Tri bu nal de Con tas da União.

Nos so pa re cer, Sr. Pre si den te, en ten de que a
ma té ria obe de ce aos re qui si tos de re le vân cia e ur-
gên cia es sen ci a is para que o Pre si den te da Re pú bli-
ca ado te me di da pro vi só ria.

Além dis so, sob o pris ma da cons ti tu ci o na li da de, a
ma té ria está no âm bi to da com pe tên cia da União – art.
24 da Cons ti tu i ção Fe de ral – e não se in clui na lis ta de
as sun tos im pe di dos de tra ta men to por meio de me di da
pro vi só ria – § 1º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O art. 16 con ce dia au to ri za ção até 31 de de zem-
bro de 2001 para que a União an te ci pas se a re ce i ta
dos Esta dos, re ce i ta essa de cor ren te da ex plo ra ção
dos re cur sos na tu ra is em seus ter ri tó ri os.

A an te ci pa ção se da ria com a emis são, pela União, 
de cer ti fi ca dos fi nan ce i ros do Te sou ro, que se ri am uti li za-
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dos obri ga to ri a men te no pa ga men to de dí vi das jun to à
União ou na ca pi ta li za ção dos fun dos da Pre vi dên cia.

A Expo si ção de Mo ti vos tra zi da pela MP nº 120
afir ma que há in te res se de al guns Esta dos em re a li-
zar an te ci pa ção da re ce i ta pre vis ta no art. 16 da MP
nº 2.181, daí a ne ces si da de de pror ro gar o pra zo para 
re a li zá-la. Com esse ob je ti vo bas tan te res tri to, a MP
nº 120 pode ser apro va da.

Qu an to às emen das, re co men da-se, nes se
caso, a re je i ção da Emen da nº 1, pois não há o ví cio
apon ta do em sua jus ti fi ca ti va. Há pre ce den te de mo -
di fi ca ção de me di da pro vi só ria que tra mi tou pelo re gi-
me an te ri or. Por exem plo, a MP nº 97, de 2002, al te-
rou a Me di da Pro vi só ria nº 2.192-70, de 2001, e trans -
for mou-se na Lei nº 10.661, de 22 de abril de 2001.

Ade ma is, não é cor re to clas si fi car o pro ce di-
men to como re e di ção da me di da pro vi só ria mo di fi ca-
da, pois o re gi me de tra mi ta ção atu al é bem di fe ren te
da an te ri or. Ou tro pon to le van ta do pela emen da é o
da pror ro ga ção de pra zo ven ci do. Na ver da de, Sr.
Pre si den te, não se tra ta de pror ro ga ção, mas, sim, de
au to ri za ção para a União ad qui rir cré di tos até 31 de
de zem bro des te ano. Ain da que se en ten des se ha ver
pror ro ga ção, ha ve ria ape nas ir re le van te de sa jus te
gra ma ti cal, a re ve lar ob je ti vo de re pris ti na ção.

Ain da quan to à Emen da nº 1, a ex ten são da an te-
ci pa ção de re ce i tas aos Mu ni cí pi os am plia bas tan te o
es co po ini ci al da me di da, com im pac to fis cal des co nhe-
ci do. Vale lem brar que a me di da é do in te res se dos
Esta dos. Por esse mes mo mo ti vo, é opor tu no re je i tar as
Emen das nºs 2 e 3. Por fim, as de ma is emen das fo gem
ao ob je ti vo da pre sen te me di da pro vi só ria, ra zão pela
qual tam bém de vem ser re je i ta das. A pro pó si to, a in ten-
ção de ga ran tir a fis ca li za ção do Tri bu nal de Con tas pre -
ten di da pela Emen da nº 7 pode ser ob ti da com sim ples
re que ri men to ao Tri bu nal de Con tas.

Com base no ex pos to, voto pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria nº 120 e pela re je i ção das emen -
das apre sen ta das.

É o re la tó rio, Sr. Pre si den te.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 120, DE 2003

“Alte ra o art. 16 da Me di da Pro vi só-
ria nº 2.181-45, de 24 de agos to de 2001,
que dis põe so bre ope ra ções fi nan ce i ras
en tre o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

I – Re la tó rio

A MP visa pror ro gar o pra zo de 31 de de zem bro
de 2001 para 31 de de zem bro de 2003 para que a
União es te ja au to ri za da a ad qui rir dos es ta dos e do
DF cré di tos re la ti vos à par ti ci pa ção go ver na men tal

obri ga tó ria re fe ren tes aos ro yal ti es, par ti ci pa ções es -
pe ci a is e com pen sa ções fi nan ce i ras de cor ren te da
ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos para ge ra ção de
ener gia elé tri ca, de pe tró leo e gás na tu ral.

A Co mis são Mis ta des ti na da a exa mi nar e emi tir
pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 120/03 foi de sig-
na da, mas não che gou a se ins ta lar. Aber to o pra zo re -
gi men tal para emen da men to, a me di da re ce beu sete
emen das. O De pu ta do José Car los Ale lu ia apre sen tou
três emen das, vi san do cor ri gir um su pos to ví cio de in-
cons ti tu ci o na li da de for mal e es ten der al can ce da MP
para os mu ni cí pi os. O De pu ta do Chi co da Prin ce sa
apre sen tou emen da in ten ci o nan do des ti nar aos mu ni cí-
pi os 65% das com pen sa ções fi nan ce i ras de cor ren tes
do uso de re cur sos hí dri cos. O De pu ta do Luiz Car los
Ha uly, por sua vez, apre sen tou três emen das com o ob -
je ti vo de: in clu ir Ita i pu na Lei das li ci ta ções (Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993); tra tar da com pen sa ção dos
es ta dos por con ta da de so ne ra ção de ICMS so bre ex -
por ta ções; pro por que a dis tri bu i ção de ro yal ti es pela
Ita i pu seja fis ca li za da pelo TCU.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Con so an te o tex to da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos
arts. 62, §§ 5º, 8º e 9º e da Re so lu ção nº 1, de 2002,
do Con gres so Na ci o nal, nos seus arts. 5º e 6º, cabe
ao Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, no que toca
as me di das pro vi só ri as, de li be rar so bre o mé ri to, bem
como so bre aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu-
ci o na is e le ga is.

A ma té ria obe de ce aos re qui si tos de re le vân cia e
ur gên cia, es sen ci a is para que o Pre si den te da Re pú bli-
ca ado te a me di da pro vi só ria. Ade ma is, sob o pris ma da 
cons ti tu ci o na li da de, a ma té ria está no âm bi to de com -
pe tên cia da União (art. 24, da Cons ti tu i ção Fe de ral) e
não se in clui na lis ta de as sun tos im pe di dos de tra ta-
men to por meio de me di da pro vi só ria (§ 1º, art. 62,
Cons ti tu i ção Fe de ral). Ve ri fi ca-se ain da não ha ver ví cio
de ju ri di ci da de, ao mes mo tem po que se res pe i ta a téc -
ni ca le gis la ti va. Por fim, con clui-se que a MP nº 120 é
ade qua da do pon to de vis ta or ça men tá rio e fi nan ce i ro.

Qu an to ao mé ri to, a MP nº 2.181, que na sua úl -
ti ma re e di ção (45º) con ti nha 58 ar ti gos, con ce dia vá ri-
as au to ri za ções para a re a li za ção de ope ra ções fi-
nan ce i ras en tre a União e en ti da des da ad mi nis tra ção
in di re ta. O art. 16 con ce dia au to ri za ção até 31 de de -
zem bro de 2001 para que a União an te ci pas se a re ce-
i ta dos Esta dos, re ci ta essa de cor ren te da ex plo ra ção
dos re cur sos na tu ra is em seus ter ri tó ri os. A an te ci pa-
ção se da ria com a emis são, pela União, do Cer ti fi ca-
do Fi nan ce i ros do Te sou ro que se ri am uti li za dos,
obri ga to ri a men te, para pa ga men to de dí vi das jun to à
União ou na ca pi ta li za ção dos fun dos de pre vi dên cia.

A Expo si ção de Mo ti vos da MP nº 120 afir ma
que há in te res se de al guns es ta dos em re a li zar a an -
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te ci pa ção de re ce i ta pre vis ta no art. 16 da MP nº
2.181, daí a ne ces si da de de pror ro gar o pra zo para
re a li zá-la. Com esse ob je ti vo bas tan te res tri to, a MP
nº 120 pode ser apro va da.

Qu an to as emen das, re co men da-se a re je i ção
da nº 1, pois não há o ví cio apon ta do em sua jus ti fi ca-
ti va. Há pre ce den te de mo di fi ca ção de MP que tra mi-
tou pelo re gi me an te ri or (a MP nº 97/2002 al te rou a
MP nº 2192-70/01 e trans for mou-se na Lei nº 10.661,
de 22 de abril de 2001). Ade ma is, não é cor re to clas si-
fi car o pro ce di men to como re e di ção da MP mo di fi ca-
da, pois a o re gi me de tra mi ta ção atu al é bas tan te di -
fe ren te do an te ri or. Ou tro pon to le van ta do pela emen -
da é a pror ro ga ção de pra zo ven ci do. Na ver da de, não 
se tra ta de pror ro ga ção, mas sim de au to ri za ção para
a União ad qui rir cré di tos até 31 de de zem bro des se
ano. Ain da que se en ten des se ha ver “pror ro ga ção”,

ha ve ria ape nas ir re le van te de sa jus te gra ma ti cal, a re -
ve lar ob je ti vo de re pris ti na ção.

Ain da quan to a emen da nº 1, a ex ten são da an -
te ci pa ção aos mu ni cí pi os am plia bas tan te o es co po
ini ci al da me di da co im pac to fis cal des co nhe ci do. Vale 
lem brar que a me di da é do in te res se dos es ta do. Por
esse mes mo mo ti vo, é opor tu no re je i tar as emen das
nºs 2 e 3. Por fim, as de ma is emen das fo gem ao ob je-
ti vo da pre sen te MP, ra zão pela qual tam bém de vem
ser re je i ta das. A pro pó si to, a in ten ção de ga ran tir a
fis ca li za ção do Tri bu nal de Con tas da União pre ten di-
da na emen da nº 7 pode ser ob ti da com um sim ples
re que ri men to ao Tri bu nal.

Com base no ex pos to, voto pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria nº 120, de 2003 e pela re je i ção das 
emen das apre sen ta das.

Sala das Ses sões, ju lho de 2003. – De pu ta do
Car li to Merss.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.181-45,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Dis põe so bre ope ra ções fi nan ce i ras
en tre o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 16. Fica a União au to ri za da, até 31 de de -

zem bro de 2003, a ad qui rir dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral cré di tos re la ti vos à par ti ci pa ção go ver na men-
tal obri ga tó ria nas mo da li da des de ro yal ti es, par ti ci-
pa ções es pe ci a is e com pen sa ções fi nan ce i ras, re la ti-
vos à ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos para fins de
ener gia elé tri ca, pe tró leo e gás na tu ral. (Re da ção
dada pela Me di da Pro vi só ria nº 120, de 11-6-2003.)

§ 1º A au to ri za ção de que tra ta o ca put é li mi ta-
da ao va lor de vi da men te pro je ta do pela Agên cia Na -
ci o nal do Pe tró leo – ANP, ou pela Agên cia Na ci o nal
de Ener gia Elé tri ca – Ane el, con for me o caso, des-
con ta da toda e qual quer vin cu la ção or ça men tá ria ou
trans fe rên cia obri ga tó ria.

§ 2º Se rão ob je to de aqui si ção so men te os va lo-
res dis tri bu í dos por in ter mé dio das agên ci as re gu la-
do ras men ci o na das no § 1º

§ 3º A União uti li za rá em pa ga men to Cer ti fi ca-
dos Fi nan ce i ros do Te sou ro – CFT, com ca rac te rís-
ti cas de fi ni das em ato do Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da.

§ 4º Os CFT re ce bi dos pe las Uni da des da Fe de-
ra ção, em de cor rên cia da ope ra ção de que tra ta o ca-
put, se rão, obri ga to ri a men te, uti li za dos no pa ga men-
to de dí vi das para com a União e suas en ti da des ou
na ca pi ta li za ção dos fun dos de pre vi dên cia, a cri té rio
do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

§ 5º A aqui si ção de que tra ta o ca put so men te
po de rá ser re a li za da uma úni ca vez em re la ção a
cada Esta do e ao Dis tri to Fe de ral.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa pede a aten ção do Ple ná rio. Te mos a 
lis ta de ora do res re gu lar men te ins cri tos e te mos as
ins cri ções so li ci ta das pe los Srs. Lí de res. De acor do
com a tra di ção, após a Ordem do Dia, con ce do a
pa la vra ao pri me i ro Lí der ins cri to, Se na dor Mag no
Mal ta, in ter ca lan do, logo em se gui da, o pri me i ro ora -
dor ins cri to, Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – 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, pela or dem, ao Se na dor
Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela or dem.)
– Sr. Pre si den te, V. Exª ape nas leu o re que ri men to em 
que foi pro pos ta a Ses são Espe ci al de Ho me na gem
Pós tu ma ao jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, Pre si den te
das Orga ni za ções Glo bo, as si na da pelo Pre si den te
do Con gres so Na ci o nal e do Se na do Fe de ral, José
Sar ney, pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, do
PFL, pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros, do PMDB e Se -
na do res dos de ma is Par ti dos. Ouvi a apro va ção, mas
não ouvi de V. Exª a data em que a ses são es pe ci al
ocor re rá. Peço que V. Exª es cla re ça quan do será a
ses são.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia in for ma ao no bre Se na dor Luiz
Otá vio que fez, em pri me i ro lu gar, a le i tu ra do re que ri-
men to e, por úl ti mo, a vo ta ção. O re que ri men to já foi
vo ta do. Con for me está no pró prio re que ri men to, a
data será opor tu na men te mar ca da, a fim de que se
pos sa pro ce der às ne go ci a ções com os fa mi li a res do
ho me na ge a do. Por tan to, fica es cla re ci da a ques tão
co lo ca da por V. Exª. A Pre si dên cia co mu ni ca rá ao
Ple ná rio as sim que a data for efe ti va men te mar ca da.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Agra de ço o 
es cla re ci men to de V. Exª, mas te nho cer te za de que a 
Mesa, prin ci pal men te o Pre si den te do Se na do Fe de-
ral, terá opor tu ni da de de mar car uma data pró xi ma,
em fun ção do fato de o Pre si den te José Sar ney es tar
acom pa nhan do o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
em vi a gem até o Rio de Ja ne i ro para pres tar ho me na-
gens ao jor na lis ta em nome do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal.

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

pos) – Se na dor Luiz Otá vio, le va rei ao co nhe ci men to
do Pre si den te José Sar ney a im por tan te ma ni fes ta-
ção pre si di da por V. Exª.

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 Mag no
Mal ta, que fa la rá como Lí der, nos ter mos do art. 14, II, 
b, do Re gi men to Inter no. S. Exª dis põe de até 20 mi -
nu tos.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, bra si le i ros que as sis tem à TV Se na-
do, ini cio a mi nha fala, nes ta opor tu ni da de, sen do so -
li dá rio ao mo men to de luto que vive a fa mí lia do Dr.
Ro ber to Ma ri nho, fun da dor da Rede Glo bo de Te le vi-
são, fa le ci do no dia de on tem.
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Não co nhe ço em pro fun di da de as pec tos da sua
vida, mas é no tó rio que o Dr. Ro ber to Ma ri nho ge rou
em pre go ao lon go da vida. E quem gera em pre go
gera hon ra. Di zia o mes tre Gon za gui nha que a hon ra
de um ho mem é o seu tra ba lho e que um ho mem sem
tra ba lho é um ho mem sem hon ra.

Os pro fis si o na is de im pren sa que co brem hoje o 
fu ne ral do Dr. Ro ber to Ma ri nho cer ta men te são in di ví-
du os que re ce be ram hon ra em vir tu de do tra ba lho
pro du zi do por esse se nhor du ran te toda a vida.

Por isso, nes te ins tan te, so li da ri zo-me com a fa -
mí lia en lu ta da e digo a to dos que o con so lo vem de
Deus. Qu an do a mor te che ga e as sal ta a vida de um
de nós de i xa aos que fi cam tão-so men te a pos si bi li-
da de da re fle xão de que, para to dos nós, che ga rá o
mes mo mo men to. Ne nhum de nós se li vra rá do mis té-
rio da mor te. Para tan to, ne ces sá rio se faz to mar pos -
se da ex cep ci o na li da de do mo men to para re fle tir so -
bre nos sas pró pri as vi das.

So li da ri zo-me com a fa mí lia da Rede Glo bo,
com os fun ci o ná ri os (do ma i or ao me nor), com a fa mí-
lia en lu ta da, aque les que têm nas ve i as o mes mo
san gue e que cho ram as mes mas lá gri mas.

Sr. Pre si den te, ago ra cha mo a aten ção de to dos
para ou tro as sun to: a vo ta ção da re for ma da Pre vi-
dên cia, re a li za da on tem na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Vi al gu mas co i sas inu si ta das. Aliás, se a mi nha mãe,
Dona Dadá, es ti ves se viva, fa ria par te des se exér ci to
de 40 mi lhões de ex clu í dos da Pre vi dên cia que, a par-
tir de ago ra, se rão in clu í dos por ca u sa da ati tu de co -
ra jo sa do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Gos ta ria de me di ri gir ao se nhor que mora no
cam po e pa ra be ni zá-lo. O se nhor, que mora dis tan te,
que é la vra dor e que tem uma an te na pa ra bó li ca e
está ven do a TV Se na do, que ga nha sa lá rio mí ni mo,
so nhou um so nho utó pi co de um dia po der ser par te
da Pre vi dên cia; um so nho sem es pe ran ça de con cre-
ti za ção. A mim cha ma a aten ção o fato mais im por tan-
te e sig ni fi ca ti vo des ta re for ma: o fato de que 40 mi -
lhões de pes so as se rão tra zi das à luz, se rão tra zi das
à vida, se rão tra zi das à dig ni da de e se rão in clu í das
na Pre vi dên cia, como lhes é de di re i to, di re i to que
lhes foi ne ga do ao lon go da vida.

Pre fi ro nes te mo men to fi car com esta par te.
Aliás, há uma par te hi lá ria tam bém: al guns Pre fe i tos
de meu Esta do es ta vam aqui e fo mos al mo çar on tem,
na Chur ras ca ria Por cão. Fi quei im pres si o na do, por-
que o lu gar es ta va che io de ma ni fes tan tes. São cin -
qüen ta re a is por ca be ça. É um ou tro tipo de ma ni fes-
tan te, é o ma ni fes tan te de po der aqui si ti vo e que
pode, após de i xar a ma ni fes ta ção, ir al mo çar na Por -
cão. Isso re for ça em mim a con vic ção de que, ain da

que se te nha que pa gar um pre ço, ain da que esse
pre ço seja alto, em fa vor de uma ma i o ria me nos fa vo-
re ci da, vale a pena pa gar.

Por tan to, Sr. Pre si den te, não la men to. Deus tem
seus pró pri os ca mi nhos. Diz a Bí blia: “os meus ca mi-
nhos não são os vos sos ca mi nhos e nem os meus
pen sa men tos são os vos sos pen sa men tos”. Se viva
es ti ves se a mi nha mãe, D. Dadá, que fa le ceu aos 57
anos de ida de, sem ser aco lhi da pela Pre vi dên cia
por que ga nha va meio sa lá rio mí ni mo, Se na dor Ney
Su as su na, che ga ria a hora de D. Dadá.

E as do nas “da das”, os seus “joãos” e seus “jo -
sés” des te País têm o que co me mo rar; eles têm o que
co me mo rar. Nada mais jus to do que o in di ví duo, por
mais sim ples que seja, que aju dou a cons tru ir esta
Na ção com os ca los de suas mãos, pe gan do no cabo
da en xa da ou pres tan do um ser vi ço mais sim ples, po -
rém re le van te, como qual quer ser vi ço que pres ta um
ci da dão para a cons tru ção do seu país, te nha di re i to
ab so lu to ao am pa ro na ve lhi ce.

Cabe-me fa lar nes te mo men to es pe ci al, emo ci-
o nal, afe ti vo para mim e ex tre ma men te sig ni fi ca ti vo
e mar can te, por que mi lhões de pes so as, mi nhas
tias, meus tios, meus pri mos que vi vem pe las pe ri-
fe ri as de São Pa u lo, pelo in te ri or da Ba hia, pes so as
sim ples, re ce bem ago ra a pos si bi li da de de se rem
tra ta dos de igual para igual com aque les que mais
re ce be ram, com aque les que mais ti ve ram e que
nem tan to as sim per de ram. O tra ta men to a par tir de
ago ra será igua li tá rio.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Mag no Mal ta?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – O pro nun-
ci a men to de V. Exª é his tó ri co e é im por tan te que o
Bra sil todo fi que aten to a ele. Na re a li da de, a in clu são
des sas pes so as ex clu í das ao lon go da his tó ria do
Bra sil é um mar co im por tan tís si mo para o nos so País. 
Qu e ro me con gra tu lar com V. Exª. Nes ses úl ti mos
dias eu re fle tia que aque les que es tão pro mo ven do os 
mo vi men tos, as gre ves, mu i tas ve zes são aque les
que ga nham mais e ima gi na va o que acon te ce ria nes -
te País se os fa min tos, os mi se rá ve is, os de sem pre-
ga dos e os sem-teto re sol ves sem vir para a Espla na-
da pro tes tar e que brar. Se ria a de sor dem to tal, o
caos, a con vul são so ci al. Então, esse não é um bom
exem plo, prin ci pal men te para aque les que fo ram ex -
clu í dos e até re je i ta dos pela pró pria so ci e da de du ran-
te toda a sua vida. Já pen sou se se jun tas sem aqui os
fa min tos, os mi sé ri as, os me ni nos e me ni nas de rua,
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que vi vem de ba i xo das mar qui ses? O pro nun ci a men-
to de V. Exª cha ma to dos nós a uma re fle xão. E que ro
lhe di zer que o meu pai foi in clu í do como pe que no
agri cul tor, ga nhan do um sa lá rio mí ni mo no fim de sua
vida, aos no ven ta e oito anos, e ti nha imen sas di fi cul-
da des para com prar os re mé di os de que pre ci sa va
na que la ida de. Eu ti nha que aju dar, que as sis tir. Mes -
mo as sim – eu já dis se isso da tri bu na e re pi to –, com
essa ida de, ga nhan do um sa lá rio mí ni mo, como tra -
ba lha dor ru ral, ele ain da dis se que, se o Go ver no qui -
ses se, ele con tri bu i ria, des con tan do al gu ma co i sa
para aju dar o País. Então, es ses exem plos são vi vi fi-
can tes, que te mos que tra zer para uma Casa tão im -
por tan te quan to esta. Pa ra béns pelo seu pro nun ci a-
men to.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Mu i to
obri ga do. V. Exª en ri que ceu mu i to mi nha fala. A Casa
sen te sa u da des da Se na do ra Iris, mas tam bém sen tia
sa u da des de V. Exª, que re ce be mos com mu i to ca ri-
nho, com sua men te ar gu ta, sua vi vên cia de gran de
Go ver na dor que foi. Cer ta men te, o apar te de V. Exª
co roa não só meu pro nun ci a men to, mas tam bém esta 
Casa, com sua pre sen ça.

Nin guém en ten de que o úni co país do mun do a
ti rar três co lhe i tas do chão por ano ain da te nha 54 mi -
lhões de mi se rá ve is. E, na ver da de, se es ses mi se rá-
ve is de i xas sem suas ta pe ras, sa ís sem de de ba i xo
dos vi a du tos e das pon tes e fi zes sem uma in va são,
eles mo e ri am Bra sí lia. Eles aca ba ri am não só com as
pra ças, mas com os pré di os. Ima gi nem 54 mi lhões de
pes so as! Os mi se rá ve is ago ra se rão tra ta dos, in clu í-
dos na so ci e da de.

Há uma co i sa in te res san te na vida que é li dar
com a jus ti ça. É pre ci so ser jus to! E para li dar com a
jus ti ça é pre ci so ter sen so de dig ni da de, para fa zer a
se pa ra ção no mo men to cor re to.

Ando com se gu ran ça da Po lí cia Fe de ral há pou -
co mais de cin co anos, eu e mi nha fa mí lia. Cor ri e con -
ti nuo cor ren do to dos os ris cos do mun do por for ça do
en fren ta men to ao cri me or ga ni za do nes te País. As
pes so as sa bem que não lido com in jus ti ça e nem com 
in dig ni da de, mas é pre ci so en ten der o que vi mos on -
tem em Bra sí lia: jo vens, ado les cen tes, afron tan do o
Po der, cer ta men te sem co nhe cer um que si to se quer
da re for ma, al guns des co nhe cen do até a pa la vra re -
for ma. Não te nho dú vi das de que fo ram con tra ta dos
para pro mo ver a de sor dem.

Ao lon go dos anos, os po bres des te País fo ram
cha ma dos a pa gar a con ta. E pa ga ram. Aliás, a co i sa
mais bo ni ta que exis te é fa zer em prés ti mo para os po -
bres, pois eles pa gam sem pre di re i to. Ve jam os ban -
cos de fo men to dos Esta dos, que vi ve ram para dar di -

nhe i ro para ban di do e ro lar a dí vi da de quem nun ca
pa gou. Po rém, o po bre cum pre sem pre com seu de-
ver. Por isso, eu não po de ria de ma ne i ra al gu ma, nes -
te mo men to, de i xar de me pro nun ci ar, por que, se não
o fi zes se, se ria co var de.

Toda ma ni fes ta ção é le gí ti ma. O ci da dão bra si-
le i ro, por for ça cons ti tu ci o nal, pode se ma ni fes tar,
mas não pode afron tar e che gar às ra i as da in dig ni da-
de, por que per de a ra zão quan do as sim o faz.

Sr. Pre si den te, que ro en cer rar o meu pro nun ci a-
men to agra de cen do ao Mi nis tro Ciro Go mes por sua
ida ao meu Esta do. O Se na dor João Ba tis ta Mot ta, do
mes mo Par ti do de Ciro Go mes, está de pa ra béns por
tê-lo le va do ao Espí ri to San to, onde fez uma gran de
fes ta, or ga ni za da pela sua as ses so ria.

Na que le ins tan te, Sr. Pre si den te, al gu mas ila-
ções fo ram fe i tas, ila ções in cor re tas – aliás, não há ila -
ção cor re ta –, de que a Su de ne não foi para a Gran de
Vi tó ria ou para o sul do Espí ri to San to por que a clas se
po lí ti ca se ca lou, por que a ban ca da fe de ral se ca lou, e
não se ou viu o bra do do Se na dor Mag no Mal ta.

O Mi nis tro Ciro Go mes che gou ao meu Esta do
e, no meio do seu pro nun ci a men to, dis se: “A gran de
luta do Se na dor Mag no Mal ta, os do cu men tos que
me man dou, os ofí ci os que me man dou...” Mas, ape -
sar de sa ber que mu i tos de vo cês fe cha rão a cara
para mim, fi ca rão mal-hu mo ra dos, de cep ci o na dos
com Ciro Go mes – mas pre fi ro que vo cês con ti nu em
me res pe i tan do como um ho mem que não men te a
sa í rem rin do da qui co mi go –, que ro di zer-lhes que só 
os 28 Mu ni cí pi os do nor te se rão in clu í dos. Pa ra béns
ao nor te! Dis se o Mi nis tro, em se gui da: “Pro cu ra rei
no vos ins tru men tos para dar ao sul e à Gran de Vi tó-
ria, para ala van car o seu pro gres so, a sua eco no-
mia”. Pa ra béns ao Mi nis tro! E de pa ra béns es ta mos
to dos nós.

Qual a ra zão da mi nha fala, Sr. Pre si den te? Por -
que a ban ca da fe de ral...

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor
Mag no Mal ta, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Con -
ce do um apar te ao no bre Se na dor Efra im Mo ra is.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor
Mag no Mal ta, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo pro nun ci-
a men to que faz esta tar de, em de fe sa dos 40 mi lhões
de bra si le i ros ex clu í dos da Pre vi dên cia. Enten do a
fala do no bre Se na dor como uma de ci são que será to -
ma da por esta Casa para in clu ir na re for ma da Pre vi-
dên cia 40 mi lhões de pes so as. Te mos co nhe ci men to,
pelo que foi vo ta do, de que a ma té ria não veio como
uma pro pos ta do Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va

22656 Sex ta-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL782     



nem foi in clu í da na Câ ma ra dos De pu ta dos. Está fal -
tan do co lo car o pre to no bran co. Hou ve a in ten ção
dos Par la men ta res. Fi cou só na in ten ção e nada foi
co lo ca do na Pre vi dên cia em re la ção a es ses 40 mi -
lhões de ex clu í dos. Va mos pen sar em como fa zer, de -
po is, uma lei com ple men tar para in clu ir es ses 40 mi -
lhões de ex clu í dos. No meu en ten der, V. Exª já ini ci ou
a dis cus são. Tra ta-se de uma dis cus são que – e que ro
de i xar bem cla ro como Lí der da Mi no ria, da Opo si ção
– será le va da adi an te nes ta Casa, que per cor re rá to -
dos os ca mi nhos nor ma is. É pre ci so tra zer to das as
au to ri da des que pos sam aju dar as Srªs e os Srs. Se -
na do res a me lho rar a qua li da de da re for ma. Nes se
pon to sou so li dá rio a V. Exª. Qu e ro de i xar cla ro que
se quer uma li nha em re la ção aos 40 mi lhões de bra si-
le i ros ex clu í dos cons tou no pa pel. O as sun to não virá
para cá; fi cou no dis cur so. Estu da rão de po is – re pi to
–, em lei com ple men tar, a for ma de in clu ir es sas pes -
so as. Pen so que te mos como emen dar o Pro je to no
Se na do Fe de ral e já te nho V. Exª como o de fen sor nº
1. Se rei um se gui dor seu, por que tal vez V. Exª te nha
ido à tri bu na por pen sar que os Srs. De pu ta dos ou o
Pre si den te da Re pú bli ca, para fa zer jus ti ça aos ex clu-
í dos, es que ce ram-se de abor dar essa ma té ria no tex -
to da Re for ma da Pre vi dên cia. Estou so li dá rio com V.
Exª. Te mos de en con trar uma for ma, mas não va mos
de i xar para fa zer uma lei com ple men tar de po is de vo -
tar a Pre vi dên cia. Con vo co o Go ver no para que, ao
lado de V. Exª e das Opo si ções, pos sa mos co lo car a
ma té ria na Re for ma da Pre vi dên cia, por que so bre ela
não se es cre veu uma li nha se quer. O as sun to está só
na von ta de e no pen sa men to. Era o es cla re ci men to
que eu que ria fa zer a V. Exª. Estou so li dá rio para que
essa ma té ria seja in clu í da no Se na do Fe de ral.

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Se na dor
Efra im Mo ra is, con si de ro tar dio o apar te de V. Exª,
com todo res pe i to e ami za de que lhe te nho. Eu gos ta-
ria de ter re ce bi do esse apar te quan do de sen vol via a
mi nha li nha de ra ci o cí nio, tra tan do des se as sen to,
ago ra eu já es ta va men ci o nan do a vi si ta de Ciro Go -
mes ao meu Esta do. Por tan to, esse apar te foi fe i to
fora da dis cus são.

A pró pria pro pos ta da Re for ma da Pre vi dên cia
já pres su põe essa in clu são. Fico fe liz que haja essa
dis po si ção de V. Exª, que, como Lí der da Mi no ria e
como Lí der do PFL, por co e rên cia, tem obri ga ção de
vo tar essa re for ma – e V. Exª é co e ren te –, por que dis -
cu ti ram e bri ga ram por ela no Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Eu que ria di -
zer que vou man ter mi nha co e rên cia.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Mas
ela é sua.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Eu era go ver-
no. Qu an do De pu ta do – V. Exª tam bém era De pu ta do
–, não vo tei ta xa ção de ina ti vos, não vo tei re du ção de
pen são de vi ú vas e con ti nu a rei co e ren te no Se na do.
Não vo ta rei ta xa ção de ina ti vos, di fe ren te men te do
PT, que no pas sa do era con tra e ago ra fi cou a fa vor.
Essa é a in co e rên cia. V. Exª pode ter cer te za de que
se rei co e ren te. Esta rei aqui vo tan do da mes ma for ma
que vo tei como De pu ta do, con tra a ta xa ção dos ina ti-
vos, por que en ten do que, den tro des ta re for ma, os
apo sen ta dos es tão sen do “boi de pi ra nha” do Go ver-
no que aí está.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Qu e ro
di zer a V. Exª, Se na dor Efra im Mo ra is, que não sou do
PT; sou Lí der do PL. Enten do a ve e mên cia de V. Exª,
com todo res pe i to, mas não sou do PT. Ide o lo gi ca-
men te, nem me apro xi mo des se Par ti do. Mas, como
Paul Til lich diz que só os to los não mu dam, eu vejo
com mu i to bons olhos o pro ces so de ama du re ci men-
to que vive o Par ti do dos Tra ba lha do res e o pro ces so
de ama du re ci men to que vi veu e vive o Pre si den te da
Re pú bli ca.Aliás, se não fos se esse pro ces so de ama -
du re ci men to ele cer ta men te não che ga ria ao po der.

Nós, que já dis cu ti mos isso, em vez de jo gar pe -
dras, de ve ría mos pa ra be ni zá-los pelo pro ces so de
mu dan ça, que é ex tre ma men te im por tan te para a Na -
ção bra si le i ra, por que aque le que in sis te em não mu -
dar é tolo. Mas aque le que muda, e o faz co e ren te-
men te com a evo lu ção do tem po, como exi gem as re -
la ções do mun do, me re ce mu i to mais apla u so que de -
bo che.

Sr. Pre si den te, con cluo di zen do que a Ban ca da
fe de ral do Espí ri to San to, Se na do res Ger son Ca ma ta
e João Ba tis ta Mot ta, e os De pu ta dos Mar ce li no Fra -
ga, Nil ton Ba i a no, Nel ci mar Fra ga, Rose de Fre i tas,
Iriny Lo pes, Re na to Ca sa gran de, os De pu ta dos do
Esta do do Espí ri to San to, Feu Rosa e Mar cos Vi cen-
te, uma Ban ca da pe que na de dez De pu ta dos e três
Se na do res, to dos nós lu ta mos para que hou ves se a
in clu são de todo o Esta do do Espí ri to San to. Esta mos
lu tan do tam bém ago ra para a res ti tu i ção das emen-
das cor ta das para a pre ser va ção e cons tru ção de es -
tra das em meu Esta do.

Nes se sen ti do, te nho a ga ran tia do Mi nis tro
Ander son Ada u to, que é do meu Par ti do, de que nós,
no mês de agos to, se re mos con tem pla dos com a res -
ti tu i ção do que nos foi re ti ra do para po der mos to car
as obras já ini ci a das no Esta do do Espí ri to San to.
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Por isso, Sr. Pre si den te, eu pre ci sa va vir a esta
tri bu na, nes ta tar de. Agra de ço a be ne vo lên cia de V.
Exª e, sem dú vi da al gu ma, a par ti ci pa ção do Se na dor
Ma gui to Vi le la no meu pro nun ci a men to, e a do meu
ami go Se na dor Efra im Mo ra is. Ago ra, S. Exª virá à tri -
bu na e eu me sen ta rei, para po der apar teá-lo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – V. Exª pede a pa la vra pela or dem?
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Estou

ins cri to para fa lar em nome do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – V. Exª está ins cri to.
Mas, an tes, gos ta ria de ex pli car ao Ple ná rio o

cri té rio ado ta do pela Mesa. Na ver da de, es ta mos
con ce den do a pa la vra in ter ca lan do os Lí de res com os 
ora do res ins cri tos. Se não fos se as sim, os ora do res
ins cri tos não te ri am opor tu ni da de de fa lar, uma vez
que os Lí de res têm pre fe rên cia re gi men tal.

O Se na dor Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si den te des -
ta Casa, que dis põe de 50 mi nu tos para o seu pro nun-
ci a men to, co mu ni cou à Mesa que o fará em 20 mi nu-
tos, a fim de pro pi ci ar aos de ma is com pa nhe i ros o
uso da pa la vra, as sim como a Se na do ra Serys Slhes -
sa ren ko, re gu lar men te ins cri ta em ter ce i ro lu gar na
lis ta de ora do res de hoje. Se os Lí de res usa rem a me -
ta de do seu tem po, que é de 20 mi nu tos, te nho a im -
pres são de que to dos os ins cri tos con se gui rão fa lar.
Essa ati tu de é mais jus ta e se rão aco lhi das to das as
pre ten sões do uso da pa la vra.

Por tan to, Se na dor Pa u lo Paim, a Mesa agra de-
ce a V. Exª an te ci pa da men te.

V. Exª dis põe de 50 mi nu tos, em bo ra fará uso
ape nas de 20, como co mu ni cou à Mesa.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, ini ci al men te,
de se jo cum pri men tar a Se na do ra Lú cia Vâ nia, que
está a seu lado, por ter aten di do a dois re que ri men tos
de mi nha au to ria na co mis são cor res pon den te.

Um de les foi para que se dis cu ta, na Co mis são
da Ordem So ci al, a fa mo sa ques tão da fu são da Va rig
e da Tam.

Qu an to ao ou tro, S. Exª tam bém as si nou o re -
que ri men to, aten den do ao meu pe di do, pois não sou
mem bro da Co mis são, a fim de dis cu tir mos o fa mo so
ato mé di co, tão po lê mi co, que en vol ve to dos aque les
que atu am na área da sa ú de.

Então, nes te mo men to, an tes de ini ci ar o meu
pro nun ci a men to, cum pri men to V. Exª, Se na do ra Lú-
cia Vâ nia, por ha ver aten di do es sas duas so li ci ta-
ções, sen do sen sí vel às duas ques tões. Pa ra béns!

Sr. Pre si den te, an tes de tra tar do as sun to de
fun do, que é a Re for ma da Pre vi dên cia, de i xo re gis-
tra do nos Ana is da Casa um do cu men to que re ce bi
da Ju ven tu de do Mo vi men to Ne gro, do Rio Gran de do 
Sul, cri ti can do a for ma como, no cam pus da uni ver si-
da de de Ta pes, no Rio Gran de, fo ram de ba ti dos o pre -
con ce i to e o ra cis mo.

Con for me o do cu men to que de i xo re gis tra do
nos Ana is da Casa, agre di ram de for ma tru cu len ta e
dis cri mi na ram as et ni as que aju da ram na for ma ção
do Rio Gran de, prin ci pal men te, ín di os e ne gros. Re -
me to esse do cu men to tam bém ao re i tor da re fe ri da
Uni ver si da de.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
nho à tri bu na do Se na do da Re pú bli ca, na tar de de
hoje, para co men tar uma pre o cu pa ção de mi nha par -
te. A Câ ma ra dos De pu ta dos de ba teu a re for ma da
Pre vi dên cia du ran te qua se todo o pri me i ro se mes tre.
Di zia eu, quan do a re for ma foi en tre gue àque la Casa,
que da for ma como che gou do Exe cu ti vo não se ria
apro va da e, mais, que “por ba i xo des sa pon te mu i ta
água ha ve ria de ro lar”.

Cum pri men tei inú me ras ve zes o Pre si den te
João Pa u lo por ter, na Pre si dên cia da Câ ma ra dos
De pu ta dos, es ta be le ci do um pro ces so de ne go ci a-
ção, ou vin do o Go ver no, as en ti da des, os De pu ta dos
da Opo si ção e da Base de apo io ao Go ver no.Sur pre-
en di-me hoje quan do uma emis so ra ve i cu lou como
no tí cia ex tra or di ná ria o fato de que no Se na do não
ha ve ria dis cus são al gu ma, pois sim ples men te iría-
mos ho mo lo gar o tex to ori un do da Câ ma ra dos De pu-
ta dos. Nego-me a acre di tar nes sa in for ma ção.

Já me di ri gi in clu si ve ao Lí der do meu Par ti do,
Se na dor Tião Vi a na, di zen do-lhe que es pe ro que tal
in for ma ção não seja pro ce den te. O Lí der, por sua vez,
as se gu rou-me que ha ve rá es pa ço para de ba te. Espe -
ro, ain da, que o Pre si den te des ta Casa, Se na dor José 
Sar ney, que di ri ge esta Casa com al ti vez, mu i ta ca pa-
ci da de e har mo nia, es ta be le ça uma mesa de ne go ci-
a ções para que os Se na do res pos sam ou vir to das as
par tes en vol vi das em ma té ria tão po lê mi ca como a
re for ma da Pre vi dên cia.

A re for ma avan çou na Câ ma ra? Cla ro que avan -
çou. Avan çou na ques tão da pa ri da de; avan çou na
ques tão da in te gra li da de para aque les que es tão na
ati vi da de; avan çou – e as su mo por que par ti ci pei de
uma re u nião com o Re la tor da ma té ria – so bre a
ques tão dos po li ci a is mi li ta res, que pas sa ram para a
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re da ção de po is des sa ne go ci a ção em que tive fe li ci-
da de de par ti ci par ati va men te. Eles pas sam a ter no
cam po da re for ma o mes mo di re i to da que les que per-
ten cem à Ma ri nha, à Ae ro náu ti ca e ao Exér ci to. Fi cou
uma re da ção mu i to se me lhan te. Isso é um avan ço.

Mas, sem som bra de dú vi da, Sr. Pre si den te, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, aten deu-se na in te gra a pro -
pos ta do Ju di ciá rio – não es tou nem ques ti o nan do.
Estou fa lan do de quem ga nha de R$15 mil a R$17,8
mil. Mas es pe ro que, no Se na do, bus que mos uma sa -
í da para aque les que ga nham R$1.200, ou seja, cer -
ca de quin ze a de zes se te ve zes me nos. Por isso, es -
pe ro que te nha mos es pa ço para dis cu tir como fica
efe ti va men te a con tri bu i ção dos ina ti vos. Estou re fe-
rin do-me aos ba i xos sa lá ri os. Espe ro que te nha mos
es pa ço para dis cu tir uma re gra de tran si ção, por que
re gra de tran si ção so men te por dois anos está mu i to
dis tan te da qui lo que eu gos ta ria de ver numa pro pos-
ta de re for ma de Pre vi dên cia apro va da no Con gres so
e pelo meu Go ver no. Nas re gras do jogo atu al, se fal -
tar um dia para apo sen tar, a pes soa vai ter de tra ba-
lhar mais sete anos? 

Espe ra mos que essa ques tão sen si bi li ze a
Casa e que pos sa mos ter es pa ço, Se na dor Ney Su -
as su na – um Par la men tar tam bém sen sí vel à ques tão
–, para di a lo gar e para con ver sar.

Sou do PT, da Base do Go ver no. Te nho uma re -
la ção mu i to boa com os prin ci pa is Lí de res do Par ti do
dos Tra ba lha do res. Não es tou afir man do, nes te mo -
men to, ne nhu ma pos tu ra sec tá ria e, como al guns di -
zem, de uma ra di ca li da de ex tre ma da. Estou di zen do
ape nas que que re mos di a lo gar, con ver sar, ter mesa
de ne go ci a ção.

O pro je to que vem da Câ ma ra dos De pu ta dos,
com um tra ba lho mu i to bem fe i to, com ma es tria, do
com pe ten te Re la tor, De pu ta do José Pi men tel, tem fa -
lhas, mas são fa lhas nor ma is de uma pro pos ta tão
am pla, e nós po de re mos ajus tá-la. Não pode che gar
na Casa o pro je to, e, na úl ti ma hora, pen sar mos que
não há mais tem po, que te mos de votá-lo ra pi da men-
te e pro mul gá-lo. Espe ro que isso não ocor ra. A re for-
ma da Pre vi dên cia en vol ve 170 mi lhões de bra si le i-
ros. Va mos ter de dis cu tir, com ca ri nho, essa ques tão.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Pa u lo Paim, fico fe liz de ver o seu bom sen so. É um or-
gu lho ver um Se na dor que, mes mo sen do do Go ver-
no, afir me o que V. Exª está afir man do, com pru dên-
cia, com se re ni da de, mas com mu i ta fir me za. Pa ra-
béns.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Obri ga-
do, Se na dor Ney Su as su na, pelo apar te. Essa mi nha

fala é qua se um aler ta. Sa be mos que esse as sun to,
re for ma da Pre vi dên cia, mexe com as emo ções, com
os co ra ções e até com o brio de cada um dos bra si le i-
ros, pois, de uma for ma ou de ou tra, se vê en vol vi do,
vis to que sabe que o Orça men to é um só. O Orça-
men to é o que vem, o que é ar re ca da do; e, des se
Orça men to, terá de ser ga ran ti do, sim, as pre vi dên ci-
as pú bli ca e pri va da. Por isso, to dos es tão pre o cu pa-
dos, e eu não po de ria es tar nes ta tri bu na de for ma di -
fe ren te.

Sem pre digo: “Não sou con tra a re for ma da Pre -
vi dên cia; sou a fa vor”. Mas en ten do que, com re la ção
a al guns ar ti gos des sa re for ma, o Se na do terá a obri -
ga ção de, com se re ni da de, com tran qüi li da de, ter um
es pa ço de ne go ci a ção.

Con fes so que não sa bia que há em al guns Esta -
dos uma re da ção que diz que o Go ver na dor, no ato de 
apo sen tar-se, não im por tan do se ga nhe R$4 mil,
R$5mil, ou R$6 mil, pas sa a re ce ber o sa lá rio de De -
sem bar ga dor. Isso é algo que que ro olhar com ca ri-
nho. E a re for ma da Pre vi dên cia é uma opor tu ni da de.
Não é pos sí vel que o Go ver na dor, que du ran te o pe -
río do de man da to de qua tro anos, em que ga nha R$4
mil ou R$5mil – e há ain da a his tó ria do sub te to dos
ser vi do res mais gra du a dos, que fica em R$3 mil –,
de po is de apo sen tar-se – não to dos – pas sa a re ce-
ber o sa lá rio de de sem bar ga dor, que po de ria ser de
R$16mil, R$17 mil.

Qu e ro dis cu tir bem es ses ajus tes. Fala-me o Se -
na dor Mão San ta  que, em al guns Esta dos, se a fi lha
de um juiz não se ca sar, ela re ce be rá a pen são in te-
gral do pai. Foi S. Exª quem me pas sou essa in for ma-
ção.Eu nem sa bia que esse fato exis tia, mas, se ocor -
re, va mos dis cu tir com ca ri nho, de for ma mu i to res pe i-
to sa, as si tu a ções que eu cha ma ria de ir re a is e que
não po dem es tar con tem pla das numa re for ma sé ria.

Sr. Pre si den te, quem quer tan to a con tri bu i ção
dos ina ti vos? Re ce bi a in for ma ção de que são os Go -
ver na do res. Se S.Exªs que rem que os ina ti vos con tri-
bu am, por que não en ca mi nham para a Assem bléia
Le gis la ti va um “pro je ti nho” de lei para dis cu ti rem li vre-
men te, na que le fó rum, com ser vi do res e com apo-
sen ta dos, se é viá vel ou não tri bu tar os ina ti vos? Sin to
que não é von ta de da União fazê-lo. Afir mo que há al -
ter na ti vas que po de re mos su ge rir com mu i ta tran qüi li-
da de, con for me o bom sen so, e o mo men to é este.

Po rém, não pe çam, por fa vor, que o Se na do da
Re pú bli ca não dis cu ta a ma té ria, não ouça as en ti da-
des nem es ta be le ça, com a mes ma for ça que teve a
Câ ma ra, um pro ces so de ne go ci a ção. A Câ ma ra,
com sua ca pa ci da de, al te rou mais de uma de ze na de
ar ti gos des sa pro pos ta. Cum pri men to aque la Casa
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por que sou um ne go ci a dor. Che guei ao Se na do da
Re pú bli ca, ten do vin do da área sin di cal, e o meu for te
não era fa zer gre ve, mas ne go ci ar. E ne go ci ei mu i to
com tra ba lha do res da área pri va da, com Go ver na do-
res, com Pre fe i tos e até mes mo com Pre si den tes da
Re pú bli ca de Go ver nos an te ri o res. Enten do que esse
é o pro ces so e este é o mo men to.

Em ou tro mo men to, dis se que ti nha ab so lu ta
cer te za de que o Pre si den te Lula abri ria as por tas da
ne go ci a ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. E não er rei.
Espe ro não er rar aqui no Se na do Fe de ral, até por que
não que ro que se ja mos cha ma dos de a Casa do ca -
rim bo. As em pre sas que pro du zem ca rim bos fi ca rão
fe li zes se cada Se na dor fi zer um ca rim bo que cor res-
pon da à sua as si na tu ra para ho mo lo gar pro je tos vin -
dos da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se isso ocor rer, per -
de rá o va lor o sa lá rio que re ce be mos aqui e me sen ti-
rei inú til.

No dia em que fui em pos sa do, con fes so, meu fi -
lho cho rou, mi nha fa mí lia cho rou, fi quei mu i to emo ci o-
na do. Afi nal, não é fá cil um ope rá rio me ta lúr gi co do in -
te ri or do Rio Gran de do Sul che gar ao Se na do da Re -
pú bli ca, gas tan do na cam pa nha mais ou me nos
R$150 mil.

Ago ra, não pos so che gar ao Se na do e fi car ape -
nas ho mo lo gan do o que a Câ ma ra de ci de.

Se na dor Efra im Mo ra is, V. Exª é tes te mu nha de
que, na Câ ma ra dos De pu ta dos, mu i tas ve zes, eu me
sen ta va à mesa de ne go ci a ção jun to com re pre sen-
tan tes da Opo si ção e da Si tu a ção para cons tru ir pro -
pos tas e apro var pro je tos. Espe ro que aqui, no Se na-
do, tam bém exis ta essa prá ti ca do diá lo go, do en ten-
di men to, da ne go ci a ção, da cons tru ção e do apri mo-
ra men to de pro je tos que vêm da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a ma i or boa in ten ção. Mas não pos so con si-
de rar que a obra que vem da Câ ma ra seja uma
obra-pri ma, in to cá vel, em que não se pos sa mu dar
uma vír gu la.

Con ce do um apar te ao De pu ta do Efra im Mo ra-
is, que foi De pu ta do e ex-Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Até gos to
quan do V. Exª me cha ma de De pu ta do.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cha mo
de De pu ta do, que foi ex-Pre si den te e, ago ra, é Se na-
dor.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Tive a fe li ci-
da de de tam bém ser De pu ta do jun to com V. Exª. A
Câ ma ra dos De pu ta dos foi, sem dú vi da, nos sa gran -
de es co la. Foi lá que apren de mos a ne go ci ar, que
apren de mos a dis cu tir as pro pos tas que che ga vam
do Exe cu ti vo. E te nho cer te za de que hoje, como Se -

na do res, eu e V. Ex.ª va mos, aqui no Se na do Fe de ral,
ter com pe tên cia, se re ni da de, po der de ne go ci a ção e
mu i ta pa ciên cia para dis cu tir a ma té ria. Não va mos
ace i tar que ela che gue aqui em pa co ta da, re ce ba o
ca rim bo e vol te. É pos sí vel até que ela es te ja re di gi da
à per fe i ção – va mos ad mi tir que es te ja re di gi do à per -
fe i ção o que vem da Câ ma ra dos De pu ta dos –, mas
te mos o di re i to, mes mo as sim, de dis cu tir a ma té ria.
Re ce be re mos essa pro pos ta na Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pre si di da pelo Se na dor
Edi son Lo bão, cujo gran de co nhe ci men to é de to dos
sa bi do. Tam bém sa be mos da res pon sa bi li da de do
Se na dor Pre si den te de fa zer as con vo ca ções, pois
for mu la re mos re que ri men tos – es ta rei lá na con di ção
de Mem bro da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça –,
para que pos sa mos dis cu tir a ma té ria. To dos nós, Se -
na do res, va mos ou vir quem en ten de de Pre vi dên cia,
toda a ten dên cia da so ci e da de bra si le i ra – o em pre-
ga dor, o Go ver no, a Opo si ção –, para que pos sa mos
de fato apri mo rar, me lho rar o pro je to da Pre vi dên cia
apro va do pela Câ ma ra. Como afir mou mu i to bem V.
Exª, a ma té ria foi dis cu ti da. Pa ra béns aos Srs. De pu-
ta dos, ao Pre si den te João Pa u lo, à Mesa da que la
Casa, aos que fi ze ram par te da Co mis são Espe ci al,
por que abri ram as por tas, mu da ram um pou co a fi si o-
no mia do pro je to. Sou tes te mu nha de que V. Exª dis -
se, des ta tri bu na, que o pro je to, como es ta va, não sa i-
ria do can to. Na ver da de, acon te ceu; mas pa re ce-me,
pelo que tive opor tu ni da de de ver – fal tam al guns des -
ta ques –, que ela li mi tou-se a pro mo ver mu dan ças
que frus tram os an se i os das clas ses me nos fa vo re ci-
das. Vou re pe tir: a pri o ri, o gran de pre ju di ca do nis so
tudo são os apo sen ta dos, o que não irá re sol ver a
ques tão da Pre vi dên cia. Se na dor Pa u lo Paim, não
que ro com pro me tê-lo. Co nhe ci suas po si ções fir mes
du ran te os doze anos em que con vi ve mos na Câ ma ra
dos De pu ta dos, e co nhe ço as suas po si ções fir mes
nes ta Casa. Ago ra, vou lu tar, vou tra ba lhar jun to aos
com pa nhe i ros, co bran do co e rên cia, para que pos sa-
mos aca bar com a ta xa ção dos ina ti vos, que vem na
re for ma apro va da, em par te, em pri me i ro tur no. Qu-
an to ao res tan te, cre io que é ques tão de en ten di men-
to e a ma té ria de ve rá es tar con clu í da na pró xi ma se -
ma na. Aqui, irei pro cu rar as Srªs. e os Srs. Se na do res
e de fen de rei a re ti ra da da ta xa ção dos ina ti vos do tex -
to atu al. Te nho cons ciên cia de que, dos 81 Se na do-
res, são pou cos os que de fen dem essa ma té ria. Se
vo tam, é por que o Go ver no quer, não por que suas
cons ciên ci as de se jam a ta xa ção dos apo sen ta dos;
até por que apo sen ta do ria não é fa vor nem be nes se
go ver na men tal, mas um di re i to, um usu fru to da eco -
no mia do ci da dão du ran te seus 35 anos de tra ba lho.
Te nha cer te za V. Exª de que, por par te da Opo si ção,
por par te da mi no ria, es ta re mos con tri bu in do para
que o de ba te ocor ra na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e aqui no ple ná rio, essa é a nos sa
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dis po si ção. Mais uma vez – o que, para mim, não é
sur pre sa – pa ra be ni zo V. Exª pe las po si ções fir mes
as su mi das na sua vida pú bli ca.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Efra im Mo ra is, agra de ço o apar te de V. Exª. Suas pa -
la vras de mons tram que te re mos aqui um bom de ba te.
Qu an do me re fi ro a V. Exª como De pu ta do, é por que
V. Exª sem pre teve uma atu a ção mar can te, quer
como De pu ta do, como Mem bro de Co mis são, como,
prin ci pal men te, Pre si den te da que la Casa.

Agra de ço o apar te do Se na dor Efra im Mo ra is na 
cer te za de que esse de ba te acon te ce rá aqui e na Co -
mis são que tra ta rá des sa PEC.

Ao con clu ir mi nha fala, Se na do ra Ana Jú lia, eu
gos ta ria de di zer que já li, com mu i to ca ri nho, a re da-
ção fi nal eu di ria – por que não vai mu dar mu i to da qui-
lo que até o mo men to che gou do ple ná rio da Câ ma ra.
Estou con vic to de que te mos o de ver de aper fe i ço ar
aque le tex to.

Te nho re ce bi do, na Vice-Pre si dên cia, to dos os
se to res da área do ser vi ço pú bli co. Pre o cu pa dos, eles 
es tão de po si tan do uma gran de es pe ran ça na con tri-
bu i ção dos Se na do res e das Se na do ras quan to à re -
da ção fi nal. Por isso, na re u nião do Blo co de apo io ao
Go ver no, hoje pela ma nhã – V. Exª es ta va pre sen te e
a Se na do ra Ide li tam bém –, fiz essa ob ser va ção e
per ce bi que há, por par te do Lí der, Se na dor Tião Vi a-
na, a dis po si ção de en ten di men to, para o bom de ba te
so bre a re for ma da Pre vi dên cia.

De an te mão, como Mem bro da Mesa, le va rei
essa mi nha po si ção ex pres sa da tri bu na à pri me i ra
re u nião da Mesa do Se na do, para que se es ta be le ça,
de ime di a to, um pro ces so de dis cus são so bre a pro -
pos ta de re for ma, ou vin do, na tu ral men te, to dos os Lí -
de res e, den tro do pos sí vel, to dos os Se na do res.

Para en cer rar, con fes so que gos to mu i to da
pri ma ve ra. E tudo in di ca que a re for ma che ga rá
aqui na pri ma ve ra, épo ca de flo res. É com essa es -
pe ran ça, com essa ex pec ta ti va da pri ma ve ra que
acre di to que re a li za re mos uma mu dan ça no pro je to
vin do da Câ ma ra dos De pu ta dos que aten da à ma i-
o ria – por que to dos não aten de re mos nun ca – dos
ser vi do res pú bli cos.

Bem-vin da a pri ma ve ra! Bem-vin da a re for ma
para o bom de ba te!

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

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

PRONUNCIAMENTO DO SENADOR
PAULO PAIM/PT-RS

REIVINDICAÇÕES DO MOVIMENTO NEGRO
GAÚCHO AO REITOR DA UERGS

7-8-03

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, so li ci to a trans cri ção nos Ana is des ta Casa
de do cu men to ane xo, ela bo ra do por en ti da des do Mo -
vi men to Ne gro e di ri gi do ao Re i tor da Uni ver si da de
Esta du al do Rio Gran de do Sul.

O que mo ti vou esta im por tan te ma ni fes ta ção da
co mu ni da de de ci da dãos ne gros ga ú chos fo ram fa tos
la men tá ve is ocor ri dos no cam pus de Ta pes, du ran te
ati vi da des re la ci o na das à dis ci pli na His tó ria da For -
ma ção So ci al do Rio Gran de do Sul e en vol ven do alu -
nos do cur so de Pe da go gia.

A ex po si ção e o de ba te de tra ba lho aca dê mi co
re a li za do por gru pos de es tu dan tes, so bre a con tri bu i-
ção de di fe ren tes et ni as a nos sa for ma ção his tó ri ca,
de ram opor tu ni da de a ma ni fes ta ções fran ca men te
pre con ce i tu o sas e dis cri mi na tó ri as que agre di ram a
dig ni da de de ne gros e ín di os.

As mu lhe res ne gras fo ram es pe ci al men te agre -
di das, com ex pres sões chu las que, re fe rin do-se a
suas ca rac te rís ti cas ana tô mi cas, con cen tra vam aí a
con tri bu i ção do povo ne gro à for ma ção do Rio Gran de
do Sul.

O do cu men to das en ti da des di ri ge-se à Re i to ria
da Uni ver si da de Esta du al bus can do es ta be le cer um
diá lo go fe cun do que per mi ta ma te ri a li zar uma re for-
ma cur rí cu los aber tos à di ver si da de e ao re co nhe ci-
men to da plu ra li da de cul tu ral e ét ni ca.

Entre ou tras su ges tões, des ta ca mos a cri a ção
de cur so de for ma ção de pro fes so res, que per mi ta
uma abor da gem da his tó ria e cul tu ra ne gra, na pers -
pec ti va de uma te o ria pe da gó gi ca que co lo que em
seu cen tro a va lo ri za ção da di ver si da de.

O do cu men to tra duz o ama du re ci men to do Mo -
vi men to Ne gro, cu jas con tri bu i ções po dem le var uma
ins ti tu i ção uni ver si tá ria a su pe rar prá ti cas dis cri mi na-
tó ri as em suas ati vi da des aca dê mi cas. –Se na dor Pa-
u lo Paim/PT-RS.

Por to Ale gre, 28 de ju lho de 2003

Ao Sr.
Re i tor da Uni ver si da de Esta du al do Rio Gran de do
Sul – UERGS
Nes ta Ca pi tal

Se nhor Re i tor da Uni ver si da de Esta du al do Rio 
Gran de do Sul:
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A co mu ni da de de ci da dãos ne gros do Rio Gran -
de do Sul e or ga ni za ções do mo vi men to ne gro, mu -
lhe res e ou tros seg men tos so ci a is, ci en tes dos fa tos
la men tá ve is ocor ri dos no cam pus de Ta pes da
UERGS – Uni ver si da de Esta du al do Rio Gran de do
Sul, de nun ci a dos pela es tu dan te Quê nia Lo pes de
Mo ra es do cur so de Pe da go gia, em so li da ri e da de e
apo io às es tu dan tes ne gras ofen di das e aba la das
mo ral men te pe las ma ni fes ta ções pre con ce i tu o sas e
es te re o ti pa das re la ta das em ma ni fes to pú bli co, vem
so li ci tar pro vi dên ci as de cu nho re pa ra tó rio do pon-
to-de-vis ta pe da gó gi co e ad mi nis tra ti vo.

O ob je ti vo das pro vi dên ci as a se rem to ma das
deve ser o de in clu ir o tra to do re cor te ra ci al em to das
as dis ci pli nas da pro pos ta cur ri cu lar em vi gor, para
que ve nham a ser evi ta das ou tras ma ni fes ta ções
como aque las ora de nun ci a das, ocor ri das du ran te a
ati vi da de de fi ci en te em ter mos me to do ló gi cos re a li-
za da em aula pelo pro fes sor da dis ci pli na His tó ria da
For ma ção So ci al do Rio Gran de do Sul do men ci o na-
do cur so.

Cre mos que o es pa ço para dis cus são e ma ni-
fes ta ção de opi nião so bre a par ti ci pa ção dos afro bra-
si le i ros na cons tru ção do Esta do deve exis tir e este
as sun to ser abor da do opor tu na men te, po rém com
mé to dos e in for ma ções qua li fi ca das e ci en tí fi cas, ori -
un das de pes qui sas idô ne as e não ape nas do sen so
co mum e dos es te reó ti pos ne ga ti vos como fo ram
aque les apre sen ta dos du ran te as au las re a li za das
em 8 e 12-7-2003.

No in tu i to de ini ci ar o diá lo go cons tru ti vo com
essa ins ti tu i ção para a ma te ri a li za ção de um cur rí cu lo
aber to aos te mas da di ver si da de e do re co nhe ci men-
to das di fe ren ças, pro po mos a con si de ra ção das se -
guin tes me di das a se rem efe ti va das ime di a ta men te,
para as qua is co lo ca mos à dis po si ção , para as ses so-
ra men to e ori en ta ção, téc ni cos e pro fes so res li ga dos
à pes qui sa da cul tu ra, his tó ria e lu tas po lí ti cas do ne -
gro no Esta do e no País, qua is se jam:

1º – Orga ni za ção e re a li za ção ime di a ta de ati vi-
da de com pen sa tó rio e pon tu al, de que par ti ci pem o
profes sor, alu nos e alu nas da dis ci pli na His tó ria da
For ma ção So ci al do RS do 1º e 2º se mes tres de
2003, na qual pes so as com pe ten tes tra tem das re la-
ções ra ci a is no Bra sil; dos da nos que ma ni fes ta ções
como as ocor ri das nas au las da re fe ri da dis ci pli na
nos dias 8 e 12 de ju lho pró xi mo pas sa do tra zem para
a for ma ção dos ci da dãos bra si le i ros ne gros e bran-
cos, e da con tri bu i ção dos ne gros na for ma ção do Rio
Gran de do Sul;

2º – A in clu são ime di a ta das dis ci pli nas His tó ria
da Áfri ca e edu ca ção Po si ti va das Re la ções Ra ci a is

en tre os te mas abor da dos no Pro gra ma de For ma ção
Per ma nen te dos Do cen tes da UERGS;

3º – A re a li za ção ime di a ta de se mi ná rio des ti na-
do a alu nos, pro fes so res e fun ci o ná ri os da UERGS
com a par ti ci pa ção de in te lec tu a is e mi li tan tes ne-
gros, apro xi man do a uni ver si da de da co mu ni da de;

4º – A re for mu la ção do cur rí cu lo do cur so de Pe-
da go gia de for ma a in clu ir con te ú dos que con tem-
plem a his tó ria da Áfri ca, cul tu ra afro-bra si le i ra e pro -
ces sos de en si no-apren di za gem de ma triz afri ca na
em to das as dis ci pli nas da gra de cur ri cu lar, a exem plo
da lei 10.639/2003 e con for me a LDB (Lei 9.694/96,
art. 26A);

5º – A or ga ni za ção e re a li za ção do Cur so For -
ma ção de Pro fes so res para a abor da gem da his tó ria
e cul tu ra ne gra em ge ral na pers pec ti va de uma pe da-
go gia anti-ra cis ta.

Con for me pre co ni za va o mes tre edu ca dor Pa u-
lo Fre i re na obra Pe da go gia do Opri mi do, o edu ca dor
apren de jun to com a co mu ni da de. E de acor do com
este pres su pos to que vi mos ex por-lhe as al ter na ti vas
de tra ta men to de de fi ciên ci as como as apre sen ta das
na dis ci pli na de His tó ria da For ma ção So ci al do RS
do cur so de Pe da go gia da Uni ver si da de Esta du al Rio
Gran de do Sul no cam pus de Ta pes – RS.

Re pu di a mos as ma ni fes ta ções men ti ro sas, pre -
con ce i tu o sas e de tur pa das ocor ri das du ran te as au-
las da re fe ri da dis ci pli na na cer te za de que con tri bu í-
mos para es ta be le cer uma ori en ta ção avan ça da, in -
clu si va e co e ren te para o fu tu ro des sa ins ti tu i ção, na
qual de po si ta mos a ex pec ta ti va de re a li za ção de um
en si no de alto ní vel, li vre do lixo cul tu ral do mi nan te re -
ple to de vi sões pre con ce i tu o sas e atra sa das tan to so -
bre raça/et nia, gê ne ros e de ou tros que bus cam o re -
co nhe ci men to de seus di re i tos fun da men ta is.

Em ane xo, se gue có pia do Ma ni fes to da es tu-
dan te Quê nia Lo pes de Mo ra es.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
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. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van, do PSDB, de San -
ta Ca ta ri na.

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, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos dias,
inú me ros Se na do res, in clu si ve eu, usa ram des ta tri -
bu na para fa lar dos pro ble mas dos mu ni cí pi os e do fu -
tu ro de nos sas ci da des. Bem an tes de acon te cer o
que está acon te cen do, tí nha mos usa do des ta tri bu na
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para di zer aos pre fe i tos que a re ces são pro vo ca da
pelo atu al Go ver no iria re ca ir so bre os mu ni cí pi os.

Hoje de se jo ma ni fes tar a mi nha pro fun da pre o-
cu pa ção com a gra ve cri se fi nan ce i ra que atin ge as
prefe i tu ras mu ni ci pa is de todo o Bra sil em de cor rên-
cia da que da dos re cur sos do FPM, re pas sa dos pelo
Go ver no Fe de ral. Re pi to: hoje es tou na tri bu na após o 
acon te ci men to, mas já usa mos dela an tes, pre ven do
o que iria acon te cer.

Se gun do a Con fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi-
os, por in ter mé dio de seu pre si den te, Pa u lo Zi ul kos ki,
do PMDB, exis tem ca sos nos qua is o cor te do FPM
che ga a 48%, o que sig ni fi ca per da de qua se a me ta-
de do or ça men to do mu ni cí pio.

Vou re fe rir-me, nes te pro nun ci a men to, ape nas
aos ca sos de Pre fe i tu ras de San ta Ca ta ri na, mas sa -
be mos que a si tu a ção de in sol vên cia é na ci o nal.

Hoje, por exem plo, está aqui o Pre fe i to do Mu ni-
cí pio de La gu na, Adíl cio Ca do rin, e o Pre si den te da
Câ ma ra Mu ni ci pal, José Mar tim das Ne ves, pro cu ran-
do Par la men ta res (Se na do res e De pu ta dos) para ten -
tar ga ran tir al guns re cur sos para seus mu ni cí pi os, já
que a ar re ca da ção por par te do que lhes é de di re i to,
que são os im pos tos e a par ti ci pa ção no FPM, foi re -
du zi da dras ti ca men te pelo atu al Go ver no.

Em meu Esta do, a que da do FPM che gou, em
mu i tos ca sos, a 40% fa zen do com que mu ni cí pi os pe -
que nos, com até 10 mil ha bi tan tes, fi cas sem sem re -
cur sos para pa gar a fo lha dos fun ci o ná ri os.

Na con di ção de ex-Pre fe i to – três ve zes fui ad -
mi nis tra dor do Mu ni cí pio Bal neá rio Cam bo riú –, co-
nhe ço de per to, Sr. Pre si den te Mão San ta, a si tu a ção
em que se en con tram os pre fe i tos mu ni ci pa is, que re -
ce bem ape nas 13% do bolo tri bu tá rio e são per ma-
nen te men te co bra dos pela po pu la ção. É no mu ni cí pio
que o ci da dão mora e o pre fe i to é a au to ri da de a qual
se deve re cla mar a pres ta ção de ser vi ços – me ren da
es co lar, aten di men to à sa ú de etc.

Di an te des sa si tu a ção de in sol vên cia, os Pre fe i-
tos de San ta Ca ta ri na es ti ve ram re u ni dos no úl ti mo
dia 31 de ju lho, quin ta-fe i ra pas sa da, em Ara ran guá,
no sul do Esta do, e de ci di ram que vão fa zer uma mo -
bi li za ção po lí ti ca. Ha ve rá uma con cen tra ção, às 11
ho ras, no dia 8 de agos to, na Assem bléia Le gis la ti va
de San ta Ca ta ri na, com o ob je ti vo de cha mar a aten -
ção do Go ver no Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal
para a gra ve cri se fi nan ce i ra das pre fe i tu ras.

Ara ran guá é um Mu ni cí pio que tem como Pre fe i-
to o Sr. Pri mo Me ne gal li, do PSDB. No en tan to, não é
o PSDB que está fa zen do a mo vi men ta ção. O Pre si-
den te da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Pre fe i tos é do

PMDB e o vice é do PT. A mo bi li za ção po lí ti ca par ti rá
das li de ran ças e não dos pe que nos mu ni cí pi os e pre -
fe i tos que têm pou cos re cur sos para vi a jar e mu i to
me nos para gas tar em mo bi li za ções que, cer ta men te,
não tra rão qual quer re sul ta do. La men ta vel men te, não 
po de rei es tar ama nhã em Flo ri a nó po lis, por que te nho
ou tros com pro mis sos. To da via, apo i a re mos essa mo -
bi li za ção por que os pre fe i tos não es tão se mo vi men-
tan do em be ne fí cio pró prio, mas em fa vor de seus
mu ní ci pes. A mo bi li za ção ob je ti va de fen der a so ci e-
da de e nós de ve mos apo iá-la, por que te mos um com -
pro mis so mu i to sé rio com os mu ni cí pi os.

Se gun do a Fe cam (Fe de ra ção Ca ta ri nen se de
Asso ci a ções de Mu ni cí pi os), a mo bi li za ção pre vê, in -
clu si ve, a pa ra li sa ção das pre fe i tu ras, ex ce to dos
ser vi ços de sa ú de e edu ca ção. Para que a po pu la-
ção en ten da a mo bi li za ção dos pre fe i tos, a Fe cam
dis tri bu i rá uma car ti lha in for man do os mo ti vos dos
atos po lí ti cos.

O do cu men to ex pli ca rá, por exem plo, que a par-
ti ci pa ção mu ni ci pal no to tal de tudo que é ar re ca da do
no País caiu de 19,1% para 14% em ape nas nove
anos. Enquan to isso, a fa tia da União pu lou de 51%
para 62% no mes mo pe río do. A Fe cam, que é pre si di-
da por um pre fe i to do PSDB – aí, sim –, o Pre fe i to de
Ani tá po lis, Antão Anto nio Da vid, de fen de, en tre ou-
tras co i sas, que os mu ni cí pi os par ti ci pem da par ti lha
da CPMF (Con tri bu i ção Pro vi só ria de Mo vi men ta ção
Fi nan ce i ra), da Cide (Con tri bu i ção so bre Inter ven ção
no Do mí nio Eco nô mi co) e da Co fins, que atu al men te
são ex clu si va men te des ti na dos ao Go ver no Fe de ral.

Hoje mes mo par ti ci pa mos, com o Se na dor Ney
Su as su na, no ga bi ne te de S. Exª, de en ten di men tos
para a for ma ção de uma fren te par la men tar em de fe-
sa dos mu ni cí pi os. Se não fi zer mos isso, ha ve rá sé ri-
os pro ble mas da qui para fren te nas ba ses, onde o
povo so fre.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, di an te
des sa si tu a ção, há al guns dias, con ver sa mos com al -
guns mi nis tros e aca ba mos en vi an do um ofí cio ao
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, ad ver tin do Sua
Exce lên cia da si tu a ção de in sol vên cia das pre fe i tu ras
mu ni ci pa is em de cor rên cia da bru tal que da do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. So li ci ta mos em pe-
nho de Sua Exce lên cia para que se abram no vas fon -
tes de re ce i ta para os Mu ni cí pi os bra si le i ros no pro je-
to da re for ma tri bu tá ria em tra mi ta ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Se Sua Exce lên cia aten de rá ou não 
um pe di do do Se na dor Le o nel Pa van, do PSDB, Sr.
Pre si den te Mão San ta, é ou tra ques tão. Até co lo co
um pon to de in ter ro ga ção, por que se quer aten de
seus pró pri os fi lhos, que edu cou há tan tos anos na
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bus ca da ga ran tia dos seus di re i tos. Se hoje não os
aten de, cer ta men te não aten de rá nos so pe di do e
nem mes mo o pe di do da Fren te Par la men tar do Se -
na do Fe de ral.

Eu que ria di zer ao Pre si den te e aos Se na do res
que a gre ve dos pre fe i tos não tem o ob je ti vo de afron -
tar o Go ver no Fe de ral. Sa be mos que os pro ble mas
são an ti gos, é cla ro, mas no pas sa do não ocor ria o
que está ocor ren do ago ra. Os pre fe i tos são co bra dos
nes te mo men to, não que rem sa ber do pas sa do. Se
não cum pri rem suas obri ga ções ago ra, a LRF po de rá
co lo cá-los na ca de ia. Isso está pre vis to na Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal. Se um pre fe i to ul tra pas sar 54%
da sua re ce i ta com fo lha de pa ga men to terá as con tas
re je i ta das. Eles pre ci sam se mo bi li zar. A gre ve acon -
te ce rá nor mal men te, mes mo que não pa rem as pre fe-
i tu ras. Há uma gre ve bran ca, por que não há di nhe i ro.
Não se rão ar ru ma das as es tra das nem con ser ta dos
os ve í cu los; não se rão re a li za das no vas obras; não se 
in ves ti rá em edu ca ção; não se in ves ti rá em sa ú de.
Aliás, de ver-se-ia dar con ti nu i da de nos in ves ti men tos
de 25% de re ce i ta na edu ca ção. Esse per cen tu al terá
de ser re du zi do vi o len ta men te.

Por tan to, au to ma ti ca men te, ha ve rá uma gre ve
bran ca. E nós pre ci sa mos aler tar a po pu la ção, Pre si-
den te Mão San ta, que o FMI – o gran de ad ver sá rio do
PT, que pi sa va no pes co ço do Go ver no pas sa do e de
to dos os Par la men ta res e go ver nan tes que com ele
se sen tas sem, que o PT e o atu al Pre si den te con de-
na vam com ve e mên cia –, esse FMI ori en ta que são
su fi ci en tes ape nas 3,75% de eco no mia, como su pe-
rá vit pri má rio, para con ter a in fla ção. Mas o Pre si den-
te, por con ta pró pria, pas sou para 4,25%, re ti ran do di -
nhe i ro do mer ca do, das pre fe i tu ras, se gu ran do os re -
cur sos.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – No bre Se -
na dor Le o nel Pa van, foi acor da do pelo Pre si den te
Edu ar do Si que i ra Cam pos, que nos an te ce deu, que o 
Lí der te ria 10 mi nu tos, as sim como os ou tros, para
que to dos ti ves sem opor tu ni da de para se ma ni fes tar.
E nin guém me lhor do que V. Exª, nes sa ora tó ria jus ta
em de fe sa dos pre fe i tos do Bra sil, já que nin guém o
ex ce deu na com pe tên cia de ser Pre fe i to, por três ve -
zes, da en can ta do ra Cam bo riú.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Eu que -
ria di zer que sou um ad mi ra dor do Se na dor Mão San -
ta, que foi um gran de Go ver na dor e cer ta men te o será 
de novo, pela sua com pe tên cia.

Se na dor Mão San ta, nós pre ci sa mos aler tar a
po pu la ção e de fen der os pre fe i tos, que hoje es tão pa -
gan do o pato por uma po lí ti ca de sas tro sa do atu al

Go ver no. Nós não po de mos ta par o sol com a pe ne i-
ra, por que se re sol ve o pro ble ma do Go ver no Fe de ral,
mas não se re sol vem os pro ble mas dos mu ni cí pi os.
Sabe V. Exª que au men tar 4,25% na ar re ca da ção traz 
cer ta men te um gran de pro ble ma para o nos so País.

Sr. Pre si den te, te nho uma ad mi ra ção enor me
pela Se na do ra Ide li Sal vat ti. S. Exª dis se que há uma
or ques tra ção. Não há or ques tra ção, Se na do ra Ide li.
Se exis te or ques tra ção nes sa mo bi li za ção da pos sí-
vel pa ra da dos pre fe i tos, ela vem da ca be ça do Pre si-
den te do PMDB, que é base de sus ten ta ção do atu al
Go ver no; vem da ca be ça do Vice-Pre si den te da Con -
fe de ra ção, que é do PT. Então, se há or ques tra ção, é
da base.

Na ver da de, as pre fe i tu ras e mu ni cí pi os pe que-
nos es tão so fren do e di zen do ao Pre si den te que não
adi an ta re sol ver o pro ble ma do Go ver no Fe de ral e
não re sol ver o pro ble ma do povo na base, onde se co -
bram do pre fe i to e dos ve re a do res ser vi ços ur gen tes.

Se nós que re mos re al men te aca bar com a fome
no Bra sil, pre ci sa mos dar con di ções de tra ba lho aos
pre fe i tos. Aí, sim, cer ta men te nós ire mos ter um Bra sil
mais jus to.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pela 
or dem, Sr. Pre si den te. Como fui ci ta da no mi nal men te,
que ro re gi men tal men te so li ci tar a pa la vra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Eu fui
edu ca do.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – O
pro ble ma não é de edu ca ção, é de ci ta ção. Então, eu
gos ta ria de re i vin di car, pe din do a gen ti le za da Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko, para que S. Exª pos sa me
con ce der esse tem po, e V. Exª, ob vi a men te, na con di-
ção de Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Evi den te-
men te, nós va mos ins cre vê-la para fa lar logo após a
ora do ra, que já está na tri bu na. O Ple ná rio e o Bra sil
de se jam ago ra ou vir a Se na do ra por Mato Gros so,
Serys Slhes sa ren ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Sem re vi são da ora do ra. ) – Eu con ce de rei os três 
mi nu tos para a Se na do ra Ide li Sal vat ti, lo gi ca men te,
com a aqui es cên cia do Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Pois, não.
Con ce do dois mi nu tos a V. Exª, Se na do ra Ide li Sal -
vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Estou mu i to agra de ci da. Será mu i to rá pi do.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O Pai-Nos -
so foi pro fe ri do em um mi nu to e em 56 pa la vras.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Será em me nos
tem po ain da. Sr. Pre si den te. Fiz a mi nha ex pla na ção
da tri bu na, na ter ça-fe i ra, e re gis trei a ques tão da or -
ques tra ção por que tive o tra ba lho de fa zer pes qui sas
nas re por ta gens que vêm sen do ve i cu la das nos úl ti-
mos dias. To dos re co nhe ce mos que a re i vin di ca ção
dos pre fe i tos são jus tas, são ques tões gra ves e há
mu i to tem po es tão em pa u ta. Quem es ta va go ver nan-
do não deu con ta e de i xou o aba ca xi para nós, e es ta-
mos ten tan do equa ci o nar. Ago ra, eu fiz aqui o le van-
ta men to e apre sen tei as re por ta gens. To das as ma ni-
fes ta ções in ci tan do à gre ve, no sen ti do de fe char e
tran car a pre fe i tu ra, es ta vam na boca de pre fe i tos, de
re pre sen tan tes de ins ti tu i ções or ga ni za do ras de pre -
fe i tos ou do PSDB ou do PFL.

Por isso, le van tei a ques tão da or ques tra ção e
da co in ci dên cia das ma ni fes ta ções na li nha da gre ve.
Que isso fi que mu i to cla ro, pois em ne nhum mo men to
há qual quer res sal va ao le gí ti mo di re i to de os pre fe i-
tos se or ga ni za rem, fa ze rem mar cha, ma ni fes to, pro -
tes to, tudo de acor do com o di re i to, até por que as
ques tões re al men te são gra ves e me re cem aten ção e 
so lu ção. Como já dis se hoje na tri bu na, dos nove
com pro mis sos as su mi dos na mar cha, três já fo ram
cum pri dos em sete me ses. Con vém res sal tar que
quem fi cou oito anos no Go ver no não deu con ta de
cum pri-los, de i xan do-nos o aba ca xi. Era o que gos ta-
ria de re gis trar. Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, e
es pe ci al men te à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra à emi nen te Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, do 
PT mato-gros sen se.

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, an -
tes de abor dar o prin ci pal as sun to do meu pro nun ci a-
men to, re gis tro que par ti ci pei, hoje pela ma nhã, no
ga bi ne te do Se na dor Ney Su as su na, da for ma ção da
Fren te Mis ta Pró-Mu ni cí pio, a qual con si de ro im por-
tan tís si ma para a de fi ni ção de po lí ti ca e dis cus sões
que cer ta men te ha ve rá por oca sião da apre ci a ção da
Re for ma Tri bu tá ria. Tra ta-se de um mo men to de ex-
tre ma re le vân cia, até por que, pes so al men te, acre di to
pro fun da men te na ne ces si da de do for ta le ci men to do
po der lo cal, que é onde o povo or ga ni za do faz re i vin-
di ca ções. Para tan to, o po der lo cal pre ci sa ser des-
cen tra li za do po der de de fi ni ção de po lí ti cas, re cur sos
e uma sé rie de ou tras co i sas.

Ou tro as pec to ao qual gos ta ria de fa zer re fe rên-
cia é a in tem pes ti va mo bi li za ção de de ter mi na dos
gru pos de pre fe i tos que es tão em si tu a ção de emer -
gên cia. De fato, en con tram-se nes sa si tu a ção, A re i-
vin di ca ção é le gí ti ma. Te nho cer te za de que é ver da-
de i ra a ne ces si da de das pre fe i tu ras, não te nho dú vi-
da dis so. Mas é aqui lo como mu i to bem dis se a Se na-
do ra – não vou re pe tir por que o meu tem po está cur to.
Pas sa ram-se oito anos, nada foi cons tru í do ago ra, é a 
fa mi ge ra da he ran ça mal di ta a que sem pre me re fi ro.
Alguns não gos tam que eu fale, não quer que diga,
mas eu digo: é he ran ça mal di ta, sim, so brou para nós. 
Apron ta ram e ago ra que rem que re sol va mos rá pi do.
Por tan to, va mos re al men te re sol ver as co i sas, mas
as su min do as res pon sa bi li da des, as su min do o que
não fi ze ram e ago ra que rem que seja fe i to. Eu con cor-
do que tem que ser fe i to. Mas va mos cada um as su mir
e não fi car achan do que a cul pa é dos es tão che gan-
do ago ra.

Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Se na dor Mão San ta,
que pre si de a ses são nes te mo men to, que as mi nhas
pri me i ras pa la vras se jam de con for to à fa mí lia do Sr.
Ro ber to Ma ri nho pelo seu fa le ci men to. O com ple xo
Glo bo de Te le vi são com cer te za sa be rá dar ru mos
cor re tos e éti cos para os pro pó si tos que ser vi ram de
ins pi ra ção ao seu cri a dor.*

Ago ra, vou fa lar so bre um tema que re al men te é
pal pi tan te. Espe ro que con si ga, nes te tem po que me
res ta, pro fe rir todo o meu dis cur so.

Ocu po esta Tri bu na para des ta car um as sun to
por de ma is re le van te e em sin to nia com o mo men to
em que vive a Na ção bra si le i ra. É sa bi do que uma das 
gran des in jus ti ças que se co me te nes te País é a fal ta
de po lí ti cas cor re tas para o sis te ma fi nan ce i ro na ci o-
nal. O Go ver no an te ri or ado tou pro ce di men tos ex tre-
ma men te fa vo rá ve is à que os ban cos da qui e prin ci-
pal men te aos ex ter nos pu des sem au fe rir lu cros fa bu-
lo sos. À gui sa de “sal var a cre di bi li da de” do mer ca do
ex ter no tudo se po dia em ter mos de con ces sões fi -
nan ce i ras e, a par tir daí, Srªs e Srs. Se na do res, o “es -
pe tá cu lo de cres ci men to dos Ban cos” tem sido um mi -
la gre que se re pe te a cada fe cha men to de ba lan ço fi -
nan ce i ro.

Enquan to isso, o se tor pro du ti vo de fi nha a olhos
vis tos, exa ta men te por que se pri vi le gi am a es pe cu la-
ção e o lu cro fá cil, re ti ran do a úni ca pos si bi li da de real
de cres ci men to eco nô mi co, por meio das for ças pro -
du ti vas. E o mer ca do, en ges sa do, não con se gue ser
com pe ti ti vo, ocor ren do uma ver da de i ra ci ran da. É a
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his tó ria do ca chor ro que ren do mor der o rabo. São bi -
lhões e bi lhões de re a is ali men tan do um me ca nis mo
com pro va da men te in jus to. O re sul ta do des se pro ces-
so é a pro du ção de mi lha res de de sem pre ga dos, de
su bem pre ga dos, de sem-teto e de sem-ter ra. Nes te
sen ti do, te nho re do bra do meus es for ços para en ten-
der uma for ma nova de me lhor apli car o di nhe i ro ar re-
ca da do de to dos os tra ba lha do res.

Te nho a con vic ção de que uma des sas for mas é
via Ban cos Co o pe ra ti vos de Cré di to. Aqui no Bra sil,
es ses ban cos fo ram cri a dos a par tir de 1995 e ti ve ram
ins pi ra ção na ex pe riên cia da Eu ro pa, onde res pon-
dem por gran de par te dos in ves ti men tos, já sen do
mais de 8 mil co o pe ra ti vas, sen do que o se tor agro pe-
cuá rio re pre sen ta a ma i or fa tia des se in te res san te
mer ca do. No mer ca do fi nan ce i ro re pre sen ta 2%, ten -
do par ti ci pa ção no PIB de 6%, e qua se 2 mi lhões de
pes so as são as so ci a das a Co o pe ra ti vas de Cré di to
em 2.137 pon tos de aten di men tos.

Só no meu Esta do de Mato Gros so, exis tem três 
Sis te mas de Cré di to – Si cre di, Si co ob e Uni cre di, com 
45 co o pe ra ti vas, 163 pon tos de aten di men to, ge ran do
mais de mil em pre gos di re tos, com apro xi ma da men te
65 mil pes so as as so ci a das.

Sob a di re ção do Dr. João Car los Spent hof, a Si -
cre di tem 18 agên ci as es pa lha das em todo o Esta do
(Ara pu tan ga, Ju í na, Cá ce res, Nova Mu tum, Ron do-
nó po lis, Sor ri so, Lu cas do Rio Ver de, Água Boa, Ta-
ga rá da Ser ra, Co li der, Cam po Ver de, Jus ci me i ra e
São José do Rio Cla ro e ou tros), com mais de 104
pos tos de aten di men to. A Si co ob está sob a Pre si dên-
cia do Dr. Ja dir Gi rot to com ser vi ços be lís si mos no se -
tor. E a Uni cre di, sob a Pre si dên cia do Dr. Dou glas
Alber to de Arru da Go mes, com duas agên ci as em
Cu i a bá e três no in te ri or.

Nos sos ban cos co o pe ra ti vos re ú nem ca rac te-
rís ti cas pe cu li a res que os ha bi li tam a cum prir na ple -
ni tu de a ta re fa que a eles foi con fi a da pelo po der pú -
bli co. Tra ta-se de ins ti tu i ções fi nan ce i ras de ca pi tal
pri va do, em que as aci o nis tas são co o pe ra ti vas de
cré di to, sen do o con tro le exer ci do pe las cen tra is des -
sas mes mas en ti da des as so ci a ti vas.

As co o pe ra ti vas, por sua vez, são de pro pri e da-
de de tra ba lha do res de di fe ren tes ca te go ri as e ati vi-
da des eco nô mi cas, da ci da de e do cam po, com um
subs tan ci al con tin gen te for ma do por pe que nos pro-
du to res ru ra is. Atu al men te, exis tem no Bra sil cer ca de 
1,4 mil co o pe ra ti vas de cré di to, das qua is 500 são de
cré di to ru ral, com pos tas de apro xi ma da men te 1,5 mi -
lhão de co o pe ra ti va dos. Essas co o pe ra ti vas re ú nem,
jun to com os ban cos co o pe ra ti vos, um pa tri mô nio lí -

qui do de apro xi ma da men te R$2,6 bi lhões e em prés ti-
mos que al can çam R$4,5 bi lhões.

Dis tri bu í das por todo o País, as co o pe ra ti vas de
cré di to ru ral, cu jos as so ci a dos são agri cul to res, es tão
pre sen tes e de vi da men te es tru tu ra das em apro xi ma-
da men te 1,3 mil Mu ni cí pi os bra si le i ros. São as úni cas
ins ti tu i ções fi nan ce i ras em ex pres si vo nú me ro de lo -
ca li da des, no ta da men te nas mais re mo tas. Com essa 
am pla rede dis tri bu i do ra, a cus tos mó di cos e com agi -
li da de sem pre re cla ma da, ten do em vis ta sua pro xi mi-
da de com os mu tuá ri os, os ban cos co o pe ra ti vos aten -
dem aos pro du to res ru ra is em suas ne ces si da des de
cré di to.

Tan to os ban cos co o pe ra ti vos como as co o pe ra-
ti vas de cré di to ru ral são ins ti tu i ções de ca rá ter ban -
cá rio, au to ri za das a ope rar e fis ca li za das pelo Ban co
Cen tral do Bra sil, cons ti tu in do-se, pelo mo de lo de
ges tão ado ta do, em exem plos de efi ciên cia e de so li-
dez no se tor. As re la ções com o mer ca do fi nan ce i ro
pú bli co e pri va do in di cam per fe i ta sin to nia e re ci pro ci-
da de, não se con ta bi li zan do qua is quer pen dên ci as
re la ti va men te a obri ga ções as su mi das, es pe ci al men-
te na es fe ra de cap ta ção de re cur sos para aten di men-
to de suas fi na li da des so ci a is.

As co o pe ra ti vas de cré di to e os ban cos co o pe-
ra ti vos têm lon ga e con so li da da tra di ção no cré di to ru -
ral, ati vi da de na qual vêm ope ran do com re cur sos pú -
bli cos des de a cri a ção das fon tes ofi ci a is de fi nan ci a-
men to agro pe cuá rio. Atu al men te, ope ram to das as li -
nhas de in ves ti men to do BNDES e dos ban cos re gi o-
na is de de sen vol vi men to, bem como as de cus te io su -
je i tas à equa li za ção pelo Te sou ro Na ci o nal, so man do,
em 31 de mar ço de 2003, um es to que de R$437,6 mi -
lhões no con jun to das fon tes.

Com isso, os ban cos co o pe ra ti vos e as co o pe ra-
ti vas de cré di to in te gra das cum pri rão com a sua par te
no pro ces so de ge ra ção de em pre gos e ren da.

Pode-se, ade ma is, afir mar que as co o pe ra ti vas
de cré di to ru ral, em re la ção aos 95% de seus as so ci a-
dos que são mi cro e pe que nos pro du to res ru ra is, são
as ins ti tu i ções fi nan ce i ras mais le gi ti ma das a re pas-
sar o di nhe i ro ge ri do no âm bi to do FAT.

Aliás, não se sabe por que tais en ti da des, de
pro pri e da de dos des ti na tá ri os dos re cur sos e que já
nas cem es pe ci a li za das em cré di to ru ral, não es tão
até hoje au to ri za das a ter aces so di re to aos re cur sos
fi nan ce i ros pú bli cos. Não há o me nor sen ti do no fato
de os pro du to res co o pe ra ti va dos, em bo ra do nos de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, te rem de bus car o seu di nhe i-
ro ex clu si va men te no Ban co do Bra sil. De vem tam-
bém bus car seus re cur sos no Ban co do Bra sil, mas
não só nes te. Acres cen te-se que, nos no vos tem pos,
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não mais há es pa ço para a re ser va de mer ca do, ain -
da mais se essa prer ro ga ti va de i xa de tra du zir-se em
be ne fí cio ao cli en te.

Ra zões não fal tam para que tal ple i to seja pron -
ta men te aten di do, pro mo ven do-se ime di a ta men te as
ade qua ções na le gis la ção – fle xi bi li za ção do tex to
atu al do art. 9º da Lei nº 8.019, de 1990, e do art. 2º da 
Lei nº 8.352, de 1991, que con fe rem mo no pó lio aos
ban cos ofi ci a is.

Pro to co lei hoje, nes ta Casa, pro je to de lei que
vi a bi li za os ban cos co o pe ra ti vos e as co o pe ra ti vas de
cré di to a tam bém ge rir os re cur sos do FAT. Já está
pro to co la do o nos so pro je to de lei que tra ta des se as -
sun to no Se na do da Re pú bli ca.

Qu an to à de man da que pode ser ime di a ta men-
te aten di da pe los ban cos co o pe ra ti vos e pe las co o pe-
ra ti vas de cré di to ru ral com re cur sos do FAT, Pro naf C
e D (cus te io) e o Pro gra ma de Ge ra ção de Empre go e
Ren da da Área Ru ral (Pro ger Ru ral), le van ta men to in -
di ca va lor que se apro xi ma de R$550 mi lhões.

Por tudo isso, como já dis se, es tou nes te dia
apre sen tan do pro je to de lei nes ta Casa, que al te ra o
art. 9.º da Lei 8.019, de 11 de abril de 1990, e o art. 2.º
da Lei 8.352, de 28 de de zem bro de 1991, que per mi-
ti rá au to ri za ção aos ban cos co o pe ra ti vos de te rem
aces so aos re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba-
lha dor (FAT) para fins de con ces são de cré di to ru ral.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de ex pres sar mi nha sa -
tis fa ção ao fa lar des se as sun to, com mu i ta ên fa se,
hoje me res trin gin do ao co o pe ra ti vis mo de cré di to.
Em ou tros mo men tos, es ta re mos, com cer te za, nes ta
tri bu na fa lan do do co o pe ra ti vis mo no sen ti do mais ex -
ten so, mais am plo da pró pria pa la vra. Essa sa tis fa-
ção, esse em pe nho e essa de ter mi na ção com que es -
ta mos fa lan do aqui, com cer te za, é a mes ma do nos -
so Pre si den te da Re pú bli ca, o com pa nhe i ro Luiz Iná -
cio Lula da Sil va.

Por que digo isso? Por que, no dia 4 de ju lho, es -
ti ve no Pa lá cio do Pla nal to, onde hou ve uma re u nião
es pe ci al com a re pre sen ta ção do co o pe ra ti vis mo bra -
si le i ro. Ha via cen te nas de pes so as, en tre as qua is o
pre si den te na ci o nal da Orga ni za ção das Co o pe ra ti-
vas Bra si le i ras (OCB), Sr. Már cio Lo pes de Fre i tas,
que dis se que, pela pri me i ra vez na His tó ria do Bra sil,
o ani ver sá rio do co o pe ra ti vis mo es ta va sen do re a li za-
do com a par ti ci pa ção de re pre sen ta ções de to dos os
se to res de co o pe ra ti vas do Bra sil e do Pre si den te da
Re pú bli ca. Ele te ceu os ma i o res elo gi os à von ta de e
de ter mi na ção do Pre si den te da Re pú bli ca em abrir
cada vez mais es pa ços para que o co o pe ra ti vis mo
avan ce no País.

Há quem diga que o co o pe ra ti vis mo seja a fa -
mo sa tão fa la da e de can ta da – e na qual nin guém
acre di ta – ter ce i ra via. Acre di ta mos que es te ja aí o ca -
mi nho, a sa í da, a al ter na ti va para os gra ves e gran des
pro ble mas dos sis te mas exis ten tes, ca pi ta lis mo e so -
ci a lis mo. Infe liz men te, o so ci a lis mo não vem dan do
con ta des sa ques tão e o ca pi ta lis mo vem de to nan do
a ma i o ria da po pu la ção do glo bo.

Acre di ta mos, por tan to, que o co o pe ra ti vis mo
tal vez seja a sa í da.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Qu e ro cum -
pri men tar a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, que lu tou
bri lhan te men te para con se guir um es pa ço para fa lar e 
traz um re ca do im por tan te para todo o Bra sil. Antes
de fi na li zar seu tem po, eu gos ta ria de me re fe rir ao
iní cio do seu pro nun ci a men to. Qu e ro pri me i ra men te
men ci o nar a he ran ça. Não es tou ques ti o nan do nem
es tou bra vo com Fer nan do Hen ri que Car do so por ter
per mi ti do a ele i ção do Lula, pois que ría mos que o PT
ti ves se opor tu ni da de de mos trar al gu ma co i sa do que 
pro me teu nes ses vin te e pou cos anos de luta. A he -
ran ça de Fer nan do Hen ri que Car do so é o Go ver no
Lula, que o su ce deu. Não acre di to que a mes ma seja
tão mal di ta, como apre goa o PT. Nos oito anos de Fer-
nan do Hen ri que Car do so, ti ve mos vá ri as con quis tas
e é ine gá vel que o Bra sil cres ceu mu i to, mu i to mes mo.
Ten ta mos fa zer as re for mas – aliás, eu não era do
PSDB à épo ca; o PSDB fez vá ri as re for mas no País,
mas aque las que eram mais pro fun das o PT as im pe-
diu. Ten ta va de to das as for mas, com pe di dos de vis -
ta, con cha vos, e não de i xa va as co i sas se gui rem em
fren te. Mas, ago ra, a Opo si ção, o PFL e o PMDB ga -
ran ti ram as re for mas que Lula quer im plan tar. Se
não fos sem os vo tos do PFL e do PSDB na Câ ma ra
Fe de ral – em tor no de 45 ou 50% dos Par la men ta-
res que vo ta ram as re for mas –, se de pen des se da
base do PT, a re for ma não se ria apro va da. O PT tem 
que re co nhe cer isso, no bre Se na do ra Serys Slhes -
sa ren ko. Toda essa gló ria de que V. Exªs es tão se
re ves tin do, essa ban de i ra que es tão le van tan do de
es ta rem con se guin do fa zer em tão pou co tem po,
tudo é gra ças aos vo tos do PSDB e do PFL, se não o
pro je to te ria sido re je i ta do. Assim, é pre ci so re co-
nhe cer e di zer “obri ga do”; agra de cer e re co nhe cer
tam bém é im por tan te para a de mo cra cia e para o su -
ces so do nos so País.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Sr. Pre si den te, pre ci so de mais um mi nu to, por -
que meu tem po aca bou.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do-o
a V. Exª, pela sua ge ne ro si da de de ter con ce di do um
apar te e pela sua de li ca de za.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – É uma brin ca de i ra ou vir mos esse tipo de co i sa.
Re al men te, é brin ca de i ra! É brin ca de i ra!

Lula é a es pe ran ça. A he ran ça mal di ta é isto
tudo que está aí: o de sem pre go, a fal ta de con di ções
de sa ú de, de edu ca ção, de ha bi ta ção, as es tra das to -
tal men te in tran si tá ve is. Isso é que é he ran ça mal di ta.

Lula é a he ran ça da es pe ran ça. Fe liz men te, o
povo que man te ve Fer nan do Hen ri que Car do so para
cons tru ir esta he ran ça mal di ta du ran te oito anos
trans fe riu ago ra para Lula a es pe ran ça.

Mu i to obri ga da.
A SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Lí der da Mi no ria, das for ças opo si ci o nis tas
des ta Casa, Se na dor Efra im Mo ra is, do PFL do Esta -
do da Pa ra í ba.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
nome da Mi no ria, das opo si ções des ta Casa, que ro
re gis trar o fa le ci men to de um gran de ho mem que fez
his tó ria no Bra sil, Ro ber to Ma ri nho. As pa la vras da
Opo si ção se guem nas pa la vras do Pre si den te do
meu Par ti do, Se na dor Jor ge Bor nha u sen, que vou
aqui ler em nome de to dos nós que fa ze mos opo si ção
nes ta Casa.

Pa la vras do meu Pre si den te Jor ge Bor nha u sen:
“O Bra sil per deu um em pre sá rio vi to ri o so, cuja te na ci-
da de, in te li gên cia e ca pa ci da de de i xa ram uma das
mais com pe ten tes e pro fun das mar cas no jor na lis mo
e na in dús tria ar tís ti ca e cul tu ral do País”.

A ho me na gem é jus ta, por que sa be mos que um
ho mem que vi veu o Bra sil e que acre di tou no Bra sil foi 
Ro ber to Ma ri nho.

Sr. Pre si den te, ouvi vá ri os dis cur sos no de cor rer
des ta tar de. O que en ri que ce o Par la men to são as di -
ver gên ci as. Engra ça do! Não sei por que in co mo da
tan to essa re u nião dos pre fe i tos do meu Par ti do, o
PFL, pois é um di re i to do meu Par ti do con vo car seus
prefe i tos para se re u ni rem. Acre di to que há, às ve zes,
in ter fe rên cia in de vi da, quan do cri ti cam po si ções que
ca bem ao meu Par ti do, ao meu Pre si den te. Diga-se
de pas sa gem que é a se gun da Ban ca da na Câ ma ra
dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral. Pa re ce-me que

o PMDB é o Par ti do que tem o ma i or nú me ro de pre fe-
i tos; de po is, é o PFL. 

Ora, cer ta men te al guém se in co mo da por que
não te nha lá mu i tos pre fe i tos. Tal vez es te jam que ren-
do in vi a bi li zar as pre fe i tu ras, para usar a má qui na do
Go ver no, no pró xi mo ano, para fa zer pre fe i tos. Essa é
uma pre o cupa ção. Na hora em que ten tam in vi a bi li-
zar as pre fe i tu ras, na hora em que o Go ver no Lula
ten ta in vi a bi li zar as pre fe i tu ras, isso não sig ni fi ca
atin gir pre fe i tos, mas sig ni fi ca atin gir o ci da dão que
mora no mu ni cí pio, que é a cé lu la ma i or da Re pú bli-
ca. A pri me i ra pan ca da, Srªs e Srs. Se na do res, é à
por ta do pre fe i to, é à por ta do ve re a dor, esse, sim, é
que é o ci da dão ou a ci da dã que faz re al men te o so -
ci al nes te País.

Se na dor Ney Su as su na, V. Exª co nhe ce bem a
si tu a ção das pre fe i tu ras do nor des te bra si le i ro, do
nos so Esta do da Pa ra í ba. E, se es ta mos con vi dan do
os pre fe i tos, os pre fe i tos do PFL e, cla ro, de ou tros
Par ti dos, pa re ce-me que não le ram o que o PFL es -
cre veu e con vo cou. No mo men to em que o Go ver no
está pro pon do a vo ta ção de uma re for ma tri bu tá ria
que po de rá me xer com a es tru tu ra da ar re ca da ção do 
País, de ve mos unir for ças para evi tar o de se qui lí brio
fi nan ce i ro dos Esta dos e a fa lên cia dos mu ni cí pi os
bra si le i ros.

Por con si de rar essa luta da ma i or re le vân cia – e
que ro sa ber quem é con tra ela –, o PFL já apre sen tou
emen da cons ti tu ci o nal es ta be le cen do que o to tal da
ar re ca da ção fe de ral de ve rá ser di vi di do en tre a
União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os.

A emen da pre vê uma nova di vi são que in clui as
con tri bu i ções so ci a is hoje ex clu si vas da União. Por
isso, cre io que há uma ve e mên cia nos De pu ta dos do
Go ver no, pois não que rem di vi dir o “bolo”, não que-
rem di vi dir os re cur sos nem pro mo ver o so ci al di re ta-
men te nos Mu ni cí pi os, onde mora o povo. Vivo mais o
meu Mu ni cí pio. O Pre si den te des ta ses são, Se na dor
Mão San ta, vive mais sua Par na í ba do que Bra sí lia.
To dos nós vi ve mos mais nos sos Mu ni cí pi os por que é
lá que se en con tram re al men te as so lu ções. O ci da-
dão co mum não fala com o Pre si den te da Re pú bli ca,
não se di ri ge com fa ci li da de aos Se na do res, aos De -
pu ta dos Fe de ra is e De pu ta dos Esta du a is. Ao con trá-
rio, o ci da dão co mum, dos pe que nos Mu ni cí pi os, do
Nor te, do Nor des te, do Sul, do Cen tro-Oes te, bate à
por ta do Pre fe i to, o que não acon te ce nas gran des ci -
da des. A Pre fe i ta de São Pa u lo nin guém en con tra, é
di fí cil. Mas o Pre fe i to dos pe que nos Mu ni cí pi os, sim. 

Por que aí, em São Pa u lo, é mu i to fá cil. A Pre fe i-
ta de São Pa u lo tem au men ta do mu i to as ta xas. Há ta -
xa ção todo dia. Então, ela ar re ca da mu i tos re cur sos
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em fun ção da enor me po pu la ção. São Pa u lo é uma ci -
da de rica. Aí fica fá cil. Mas au men tar a ta xa ção numa
ci da de do Pi a uí... Como au men tar a ta xa ção em Pi ri-
pi ri, no Pi a uí, Se na dor Mão San ta? Como au men tar a
ta xa ção para ar re ca dar re cur sos no Mu ni cí pio de
San ta Lu zia, mi nha ter ra? Não vai con se guir, não há
como se pa gar mais, por que hoje a de pen dên cia que
o povo tem das pre fe i tu ras, Se na dor Le o nel Pa van, é
mu i to gran de.

Pois bem, o que diz o PFL? Para apro var a
emen da, pre ci sa mos con tar com o apo io dos Go ver-
na do res, dos Vice-Go ver na do res, dos De pu ta dos
Esta du a is, dos De pu ta dos Fe de ra is e dos Se na do res,
além da par ti ci pa ção de um ma i or nú me ro de Pre fe i-
tos e Ve re a do res. Acre di to que nos sa mo bi li za ção
deve co me çar ime di a ta men te.

Essa con vo ca ção é fe i ta pelo Pre si den te do
meu Par ti do, o PFL, o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, ín -
te gro Se na dor, com pe ten te, sé rio, que está al can çan-
do mais além na hora em que con vo ca os Pre fe i tos,
os Go ver na do res, Se na do res, De pu ta dos Fe de ra is e
Esta du a is para que pos sa mos dis cu tir a re for ma tri -
bu tá ria an te ci pa da men te. “Nes se sen ti do, es tou mar -
can do um gran de en con tro com os Pre fe i tos do PFL”,
diz o Se na dor Bor nha u sen, “as sim como com os Pre -
fe i tos de ou tros Par ti dos”. Quem está so fren do não
são só os Pre fe i tos do PFL nem do PSDB, que são
Opo si ção nes ta Casa; são os Pre fe i tos de to das as le -
gen das de to dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros, com ex ce-
ção, evi den te men te, de São Pa u lo, das gran des ci da-
des, onde, nor mal men te, o Par ti do do Go ver no tem a
prefe i tu ra. Nes ses ca sos não há cri se, mas nos pe-
que nos, sim, prin ci pal men te quan do se de pen de do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os.

Ter mi na o Sr. Pre si den te, di zen do que sua pre -
sen ça é im pres cin dí vel para o êxi to de mais essa luta
do nos so Par ti do. O Se na dor Jor ge Bor nha u sen, na
me lhor das in ten ções, faz uma con vo ca ção para o
pró xi mo dia 14 de agos to, a par tir das nove ho ras, no
au di tó rio Pe trô nio Por tel la do Se na do Fe de ral, aqui
em Bra sí lia, para que pos sa mos dis cu tir a par ti ci pa-
ção dos Pre fe i tos do Bra sil, de to dos os Par ti dos que
se en con tram ex clu í dos da re for ma en vi a da ao Con -
gres so Na ci o nal pelo Go ver no do PT.

Qu e ro aqui de i xar bem cla ro que nos sa luta é
em de fe sa do Mu ni cí pio, do ci da dão. Não con si go en -
ten der por que tan to in co mo da al gu mas li de ran ças a
con vo ca ção dos Pre fe i tos. Será que é por que há fal ta
de Pre fe i tos em al guns Par ti dos? Será que que rem
in vi a bi li zar as pre fe i tu ras, vi san do às ele i ções mu ni ci-
pa is de 2004? Será que essa é a gran de pro pos ta do
PT para as ele i ções de 2004: in vi a bi li zar ago ra as pre -

fe i tu ras bra si le i ras para po der fa zer o ma i or nú me ro
de pre fe i tos? Cu i da do, por que o povo é sá bio. Cu i da-
do, por que o povo já se sen tiu tra í do uma vez, e a pro -
va acon te ceu on tem em pra ça pú bli ca. Te nham cu i da-
do, por que, se vi e rem re cla mar de he ran ça mal di ta,
de ju ros al tos, de lu cro dos ban cos, di re mos: gos ta ría-
mos de uma úni ca mu dan ça na po lí ti ca eco nô mi ca do 
País fe i ta pelo PT. Uma só, Sr. Pre si den te, que fos se
fe i ta por este Go ver no – fiel, sin ce ro ao FMI.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Efra im Mo ra is, la men to in for mar que o tem po de V.
Exª se es go tou. Mas o dis cur so de V. Exª está qua se
igual ao de Afon so Ari nos con tra Ge tú lio, que aca bou
co me ten do o su i cí dio.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – De for ma
al gu ma, Sr. Pre si den te. Qu e ro que o Go ver no do PT
acer te, que o Bra sil vá adi an te. Qu e ro que exis ta com -
pe tên cia nes te Go ver no. Mas, in fe liz men te, isso não
está acon te cen do e a es pe ran ça está sen do ven ci da
pela de cep ção.

O SR. PRESIDENTE  (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Lí der João Ca pi be ri be, por ces são do Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Eu pe di ria a com pre en são de V. Exªs para que
fos sem re su mi dos e sin te ti za dos os pro nun ci a men-
tos. Lem bro que os gran des pro nun ci a men tos da His -
tó ria fo ram sin té ti cos: o Pai Nos so, de Cris to, o dis cur-
so de Wins ton Chur chill; o de Abra ham Lin coln, no ce -
mi té rio, que ter mi nou com o se guin te: “go ver no do
povo, pelo povo e para o povo”.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
aqui ma ni fes tar a mi nha so li da ri e da de e o voto de pe -
sar à fa mí lia do Dr. Ro ber to Ma ri nho. Qu e ro tam bém
usar a tri bu na do Se na do da Re pú bli ca, nes ta tar de,
para fa zer um aler ta à Na ção.

Du ran te a cam pa nha ele i to ral, ain da an tes da
vo ta ção em pri me i ro tur no, o en tão can di da to à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca Luiz Iná cio Lula da Sil va lan çou
um ma ni fes to in ti tu la do “Car ta aos Bra si le i ros”. Nes se
do cu men to his tó ri co, o can di da to ex pôs com mu i ta
cla re za qua is se ri am as suas con du tas caso fos se
ele i to Pre si den te da Re pú bli ca. Um do cu men to su cin-
to que re su mia os pon tos bá si cos do Pro gra ma de
Go ver no que ele ofe re cia ao País. Hoje, pas sa dos
sete me ses do novo Go ver no, os ara u tos do caos ten -
tam con fun dir a opi nião pú bli ca na ci o nal com in si nu a-
ções le vi a nas.

No do cu men to a que me re fe ri es tão ex plí ci tas,
en tre as pro pos tas do Go ver no que Lula iria em pre-
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en der, to das as re for mas ne ces sá ri as aos avan ços
de mo crá ti cos de que pre ci sa mos. Lá es tão a re for ma
da Pre vi dên cia, que aca ba de ser vo ta da, em pri me i ro
tur no, na Câ ma ra; a re for ma tri bu tá ria, a tra ba lhis ta, a
po lí ti ca e a do Ju di ciá rio. Quem leu os do cu men tos
sabe mu i to bem so bre o que es tou fa lan do. Ima gi no
que to dos os ato res en vol vi dos nas úl ti mas ele i ções
os te nham lido. 

Por tan to, es tar re ce per ce ber de ter mi na dos
com por ta men tos de uma par ce la mi no ri tá ria da so ci-
e da de ci vil, que ten ta de ses ta bi li zar o cli ma de mo crá-
ti co do País.

As vi van de i ras do mau agou ro, os ara u tos do
caos, co me çam a apre go ar, ain da que com cer to pu -
dor, que o País está em cri se. Ora, Srªs e Srs. Se na-
do res, o País não en trou em cri se após a pos se do
Pre si den te Lula, mas está em cri se des de que foi res -
ta u ra da a de mo cra cia. O Pre si den te José Sar ney, que 
go ver nou por cin co anos, con vi veu com ela. S. Exª
ten tou, com to das as suas for ças de nor des ti no de
boa cepa, con tê-la. Col lor, com o seu dis cur so mi ra-
bo lan te e fa la ci o so, in vo cou o Esta do como o gran de
vi lão da cri se. Aten tou con tra o Esta do em uma ten ta-
ti va in sa na de con tor ná-la. Foi ape a do do po der por
ra zões que to dos co nhe cem de cor e sal te a do nes te
ple ná rio. Ita mar Fran co e Fer nan do Hen ri que jo ga-
ram-na para de ba i xo do ta pe te do Pla nal to com o su -
ces so do Pla no Real, que du ran te al gum tem po fun ci-
o nou como um an tí do to, um fal so so nho de pa ri da de
da nos sa mo e da ver sus o dó lar.

Sor ra te i ra men te co me ça a pre ga ção do pe ri go
de uma cri se ins ti tu ci o nal. Ora, in va sões sem pre exis -
ti ram nes te País. Ou es ses se nho res des co nhe cem
as ori gens das fa ve las ur ba nas ou in va sões, como
são co nhe ci das em al guns pon tos do País? As in va-
sões ru ra is não são um fe nô me no novo. Os Pre si den-
tes Sar ney, Col lor, Ita mar e Fer nan do Hen ri que con vi-
ve ram com elas e nin guém ar güiu que o País es ti ves-
se à be i ra de uma cri se ins ti tu ci o nal. Mu i to pelo con -
trá rio, fo ram en ca ra das com se re ni da de. Ou não foi
as sim que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que en ca rou
a in va são de sua pro pri e da de mi ne i ra?

Espan ta ler e ou vir de ter mi na dos se to res da mí -
dia re vol ven do o iní cio dos anos 60. Com pa rar aque la
épo ca aos dias atu a is é uma in sa ni da de. Bas ta ver
que, des de o su i cí dio de Var gas, o País vi via so bres-
sal ta do. Jus ce li no en fren tou vá ri as tor men tas ins ti tu-
ci o na is em seu man da to de Pre si den te. A ele i ção de
dois ad ver sá ri os em 1960, um para pre si dir o País e
ou tro para subs ti tuí-lo even tu al men te, já de mons tra va
os ca mi nhos que iria tri lhar na que les dias. Com a re -
nún cia de Jâ nio, foi pre ci so que fos se cri a da uma al -

ter na ti va po lí ti co-ad mi nis tra ti va para que Jan go as su-
mis se o Go ver no. Hoje, as con di ções são ou tras,
com ple ta men te di fe ren tes.

Bas ta ver que Sar ney, o Vice de Tan cre do Ne-
ves, ain da ele i to pelo voto in di re to, as su miu o po der
como de ter mi na va a Cons ti tu i ção. Col lor foi cas sa do
pelo Con gres so Na ci o nal e, mais uma vez, um Vice
as su miu sem ma i o res de lon gas – co i sa que não
acon te ceu da mes ma for ma du ran te os anos 50.
Essas são as di fe ren ças que pre ci sam fi car cla ras
para a Na ção e que in va li dam o dis cur so de ses ta bi li-
za dor de al guns crí ti cos do Go ver no.

Os agou ren tos que pu lu lam por aí pre gam ou tra
fa lá cia. Acu sam os Par ti dos de Opo si ção ao Go ver no
Fer nan do Hen ri que de não per mi ti rem a apro va ção
das re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria du ran te os
seus oito anos de man da to. Ledo en ga no. Bas ta lem -
brar o ta ma nho das ban ca das do Par ti dos de Opo si-
ção du ran te os oito anos de Fer nan do Hen ri que, am -
pla men te mi no ri tá ri as, em re la ção à base de apo io
da que le Go ver no. As re for mas não fo ram apro va das
por que fal tou co ra gem da par te de Fer nan do Hen ri-
que Car do so para en fren tar sua base ali a da. Co ra-
gem que trans bor da em Lula, ape sar de con tar com
uma base de apo io no Con gres so Na ci o nal bem in fe-
ri or a de Fer nan do Hen ri que Car do so, em es gri mar
com uma par ce la de sua base que dis cor da do pro -
gra ma de Go ver no e da Car ta aos Bra si le i ros, do cu-
men tos apre sen ta dos e di vul ga dos du ran te a cam pa-
nha e que não fo ram con tes ta dos à épo ca pe los que
hoje dis cor dam das ações go ver na men ta is.

Vale lem brar que, du ran te a cam pa nha, de i xa-
vam no ar a sen sa ção de que Lula não sa be ria li dar
com a eco no mia e com a po lí ti ca ex ter na. Ou tro en ga-
no. Lula está ti ran do de le tra a con ve niên cia com am -
bas. Para jus ti fi car suas mal do sas in si nu a ções, afir -
mam ago ra que Lula exa ge ra nas do ses mi nis tra das à 
po lí ti ca eco nô mi ca. Di zem que Sua Exce lên cia pro te-
ge o mer ca do. Logo eles que sa bem, por que re fe ren-
da vam a fal sa pa ri da de en tre o real e o dó lar, como
que mi nis tran do à po pu la ção um for te anes té si co. Ao
cair a más ca ra, o povo en ten deu que era che ga da a
hora e a vez de co lo car Lula no po der.

Fe liz men te o povo con ti nua aten to e for te. Con ti-
nua com Lula. De nada tem adi an ta do as ma le di cên-
ci as, pois o povo está es cal da do.

Nes ta jo vem de mo cra cia, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o en ten di men to po lí ti co do bra si le i ro
tem cres ci do. Hoje está mu i to mais di fí cil en ga be lar a
po pu la ção. Vale res sal tar que este apren di za do vem
sen do con quis ta do a par tir de su ces si vos acer tos dos 
Go ver nos do PT, do PSB, do PPS, do PC do B e do
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PDT ins ta la dos em vá ri os Esta dos e Mu ni cí pi os do
Bra sil.

O Pre si den te Lula está cum prin do à ris ca o que
está es cri to em seu pro gra ma de Go ver no e na Car ta
aos Bra si le i ros e vai, a con ti nu ar nes se rit mo, an te ci-
par seu ob je ti vo prin ci pal, que é o de cons tru ir um
novo Bra sil, di mi nu in do a dis tân cia en tre as de si gual-
da des.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra, pela Li de ran ça do PMDB, ao Se na dor Ney
Su as su na, do Esta do da Pa ra í ba.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Obri ga do, no bre Pre si-
den te, Se na dor Mão San ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ban ca-
da do PMDB, on tem, em re u nião com to dos os Se na-
do res, de ci diu que era pre ci so e ur gen te bus car so lu-
ções para o pro ble ma emer gen ci al das pre fe i tu ras.

To dos sa be mos que não é de hoje o pro ble ma.
Des de 1990, isso se ar ras ta. As Pre fe i tu ras bra si le i ras
re ce be ram mais en car gos du ran te todo esse tem po,
como a sa ú de e a edu ca ção do en si no fun da men tal.
No Nor des te, Re gião do no bre Lí der da Mi no ra, com
toda cer te za, ve ri fi ca mos que as atri bu i ções são mu i-
to mais que es sas, pois os po bres, no dia em que nas -
ce um fi lho, pe dem au xí lio para o re gis tro e, no dia em
que mor re al guém, pe dem aju da para com prar o ca i-
xão. A pre fe i tu ra é a cé lu la-ma ter des ta Re pú bli ca, é
lá que a po pu la ção mora e é lá que ocor rem os ser vi-
ços. Du ran te esse tem po todo, foi au men tan do a car -
ga de ser vi ços em um ar ti fí cio com o qual so mos co ni-
ven tes, por que não pres ta mos aten ção ao mon tan te
que es ta va sen do acu mu la do. Cri a ram-se con tri bu i-
ções que não ti nham a de no mi na ção de im pos to e,
por essa ra zão, não en tra vam na ca i xa para a di vi são
de Esta dos e Mu ni cí pi os. Hoje, o mon tan te bate por
vol ta de R$100 bi lhões. Se a pre fe i tu ra tem cer ca de
R$13 bi lhões, al gu mas ve zes esse é o va lor que está
sen do dis tri bu í do hoje. Esse é um item; esse é um
fato.

Por ou tro lado, es ta mos vi ven do uma cri se fi-
nan ce i ra mu i to sé ria: ma i or de sem pre go e me nor ar -
re ca da ção, o que está pro vo can do a que da do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. Então, nes se mo-
men to, es ta mos vi ven do o acú mu lo de pro ble mas que 
leva à agu de za des sa cri se, e a po pu la ção vive na ci -
da de.

Por essa ra zão, a Ban ca da do PMDB to mou
ime di a ta men te uma ati tu de, por que essa é uma das
ban de i ras do nos so Par ti do, e as su miu a pa ter ni da de
de uma Fren te Par la men tar Pró-Mu ni cí pio, para que,
com os de ma is par ti dos, pu des se en con trar so lu ções.
Não nos in te res sam a crí ti ca e as acu sa ções, mas as
so lu ções. Por isso, lan ça mos hoje, pela ma nhã, essa
Fren te. E fi quei mu i to fe liz, por que lá es ta vam pre sen-

tes o Lí der Alo i zio Mer ca dan te, com o apo io do Go-
ver no, o PSDB, o PFL e o PMDB. For mou-se uma
Fren te Su pra par ti dá ria, que ime di a ta men te cri ou dois 
co mi tês: um co mi tê de Le gis la ção, que ten ta rá fa zer
mo di fi ca ções na lei para aten der, em cur tís si mo pra -
zo, às pre fe i tu ras; e um Co mi tê de Even tos, que já
mar cou a pri me i ra re u nião para a pró xi ma quar ta-fe i-
ra, às 14 ho ras. Envi a mos car ta para to das as pre fe i-
tu ras do País, para o Pre si den te da Con fe de ra ção Na -
ci o nal de Mu ni cí pi os e para os Pre si den tes da Fe de-
ra ção. E, na quar ta-fe i ra, no Au di tó rio Pe trô nio Por tel-
la, dis cu ti re mos o as sun to, sem pa i xão e sem acu sa-
ções, bus can do so lu ções e dan do uma pre li mi nar da
re for ma tri bu tá ria.

As pre fe i tu ras não po dem, de ma ne i ra al gu ma,
per ma ne cer no es tá gio em que es tão. Nós, do Se na-
do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos, cri a mos a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que pe na li za du ra-
men te aque les que não cum prem a le gis la ção. E
como cum prir a lei se ha via uma re ce i ta que se des fez
e que hoje per deu 40% de subs tân cia?

Qu an do a Volk swa gen de mi tiu qua tro mil pes so-
as, o Go ver no, de ma ne i ra acer ta da, ime di a ta men te
ba i xou o IPI e to mou pro vi dên ci as sé ri as. Hoje há pre -
fe i tu ras de de ter mi na dos Esta dos que es tão de mi tin-
do 40 mil pes so as para cum prir a lei, por que, se não o
fi ze rem, ha ve rá uma pu ni ção mu i to drás ti ca.

Sr. Pre si den te, será que a cri se aca ba rá ou se
tor na rá ain da mais agu da? É essa aná li se, é esse ce -
ná rio, é essa bus ca de al ter na ti vas que nós de to dos
os Par ti dos, in de pen den te men te de ser mos co-par ti-
dá ri os, Si tu a ção ou Opo si ção, te mos a obri ga ção de
en con trar so lu ções. Se, por ca u sa de 4.000 de mis-
sões o Go ver no to mou me di das, ima gi nem o que de -
ve ria fa zer para au xi li ar os Esta dos mais po bres. Ci tei
ape nas o caso da Ba hia, Esta do me di a no que está
de mi tin do 40.000 pes so as.

Há pou cos mi nu tos, con ver san do com o Se na-
dor Efra im Mo ra is, S. Exª me dis se que eu de ve ria ir
ao Ca ri ri e ao in te ri or. Res pon di que es ti ve re cen te-
men te na re gião do Ca ri ri, re gião mais seca do nos so
Esta do, onde 44 Mu ni cí pi os es tão em es ta do de ca la-
mi da de. Não bas tas se a cri se, ain da há fal ta d’água,
uma ca la mi da de. Per de ram tudo o que plan ta ram. Ti -
ve mos anos bons, mas, in fe liz men te, no Ca ri ri não
cho veu.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ima gi-
nem-se mo ran do no Ca ri ri e ven do em vol ta de si que
no res to do Esta do cho veu, mas, onde es tão, não há
água para be ber, para la var rou pa, para to mar ba nho.
Po nham-se no lu gar des ses ci da dãos. Não adi an ta
re cor rer à Pre fe i tu ra, pois o Pre fe i to diz que não tem
di nhe i ro se quer para pa gar os fun ci o ná ri os e que, por
isso, está de mi tin do. E essa era uma das pou cas fon -
tes de ren da de mu i tas pes so as.
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A si tu a ção é di fí cil. Não que re mos jul gar nin-
guém, nem fa zer jogo de em pur ra. O que que re mos
des sa fren te é ana li sar a si tu a ção, bus car so lu ções
pos sí ve is e ime di a tas e co me çar um de ba te sé rio so -
bre a re for ma tri bu tá ria, por que hou ve uma in jus ti ça e
a nos sa co ni vên cia em de i xar que o Go ver no cri as se
o im pos to so bre che ques, a CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Ney Su as su na, la men to in for mar que fal tou água no
Ca ri ri e está fal tan do ago ra tem po, para que de po is
use da pa la vra a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con-
clu i rei, por que que ro ou vir a mi nha Se na do ra Ana Jú -
lia Ca re pa.

Qu e re mos, Sr. Pre si den te, en con trar so lu ções
de cur tís si mo pra zo e já dis cu tir as de ma i or pra zo, de
for ma que as Pre fe i tu ras dos Mu ni cí pi os onde é pres -
ta do o ser vi ço, onde é co bra do o ser vi ço, onde é ne -
ces sá rio aten der a po pu la ção, te nham con di ção de
fazê-lo. Mu i to obri ga do.

Na quar ta-fe i ra, às 14 ho ras, V. Exªs –  mais de
qua ren ta Se na do res as si na ram o do cu men to para
for ma li za ção da Fren te Par la men tar Pró Mu ni cí pi os –
es tão con vi da dos a es ta rem pre sen tes para co me çar-
mos o de ba te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce de-

mos a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, do Esta -
do do Pará, e lem bra mos que, in fe liz men te, a Se na-
do ra só tem seis mi nu tos – se de mo ras se mais, ti ra ria
toda a au diên cia de to das as te le vi sões do Bra sil.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
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, pú bli co
que nos as sis te, que nos ouve no Bra sil, que ro, pelo
me nos, re gis trar, ini ci al men te, que ama nhã a So ci e-
da de Pa ra en se de De fe sa dos Di re i tos Hu ma nos
com ple ta 26 anos de luta e uto pi as. A esse res pe i to
es tou en ca mi nhan do 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, e o faço por que, sem dú vi da al gu ma, essa
en ti da de foi im por tan tís si ma na re de mo cra ti za ção do
País.

Gos ta ria de fa lar so bre o as sun to que foi mo ti vo
de de ba te nes ta tar de no Se na do Fe de ral, e o faço
como quem já foi “vice-pre fe i ti nha”, como diz sem pre
o Se na dor Mão San ta. Fui vice-pre fe i ta da mi nha ci -
da de, Be lém do Pará. Co nhe ço bem os pro ble mas
dos Mu ni cí pi os. Há anos que lu ta mos para que pos -
sam ter mais re cur sos, mas é pre ci so que en ten da-
mos que, há al guns anos, re pre sen ta vam cer ca de
20% da ar re ca da ção.

Hoje, os Mu ni cí pi os re pre sen tam 13,5%, e isso
quem diz é exa ta men te o Pre si den te da CNM. Há dez
anos, os Mu ni cí pi os ti nham di re i to a 20% da fa tia tri -
bu tá ria do País. Se hoje é 13,5%, será que foi o Go-

ver no Lula que con se guiu, em sete me ses, di mi nu ir
tudo isso? É cla ro que não.

Espan to-me ao ver, Se na dor Mão San ta, que al -
guns vêm di zer que o nos so Go ver no, que o Pre si-
den te Lula é res pon sá vel por aqui lo que eles cri a ram,
que fi ze ram ao lon go dos anos, que foi re ti rar cada
vez mais re cur sos dos Mu ni cí pi os. Em com pen sa ção,
atri bu iu-se aos Mu ni cí pi os uma sé rie de res pon sa bi li-
da de nas áre as de sa ú de e edu ca ção.

É im por tan te? Sim, mas é ver da de que, se é im -
por tan te que o Mu ni cí pio as su ma, por exem plo, a
ges tão da sa ú de, é im por tan te tam bém que te nha os
re cur sos equi va len tes a essa res pon sa bi li da de. Por-
tan to, é pre ci so que co lo que mos os pin go nos is. É ló -
gi co que sa be mos que esse é um pro ble ma que só re -
sol ve re mos to dos jun tos e se ti ver mos von ta de po lí ti-
ca para fazê-lo.

O pró prio Te sou ro Na ci o nal, aler tou, em de zem-
bro do ano pas sa do, que a ar re ca da ção de 2002 foi
com ple ta men te atí pi ca, exa ta men te por con ta do Re -
fis, por con ta da re ce i ta ex tra do Impos to de Ren da da 
pes soa ju rí di ca, por con ta dos re co lhi men tos efe tu a-
dos pe los fun dos de pen são que ade ri ram ao RET,
Re gi me Espe ci al de Tri bu ta ção, por con ta do au men-
to na ar re ca da ção do Impos to de Ren da e do IPI,
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos, de cor ren tes
dos in cen ti vos tri bu tá ri os con ce di dos pela Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral para o pa ga men to de dé bi tos fis -
ca is em atra so.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, ain da no ano
pas sa do, di zia que em 2003 não se iria re pe tir a ar re-
ca da ção exis ten te em 2002.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) –
Se na dor Efra im Mo ra is, se eu ti ves se mais dois mi nu-
tos...

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na do ra, só
de se jo fa zer um ape lo.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Pois não, Se na dor, por 30 se gun dos.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Fa rei em 20,
Se na do ra. Admi tin do que o ra ci o cí nio de V. Exª seja
cor re to, peço que faça um ape lo ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, que é do seu Par ti do, para que de vol va es ses
sete pon tos aos Pre fe i tos ago ra, na re for ma tri bu tá ria.
É um pe di do que faço a V. Exª.

A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA)
– Está bem, Se na dor. Já lhe con ce di o apar te.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – V. Exª, que foi
vice-pre fe i ta, tem co nhe ci men to dis so. Va mos aten-
dê-los na re for ma tri bu tá ria. Emen da da Se na do ra
Ana Jú lia Ca re pa: 7% da União para as pre fe i tu ras. V.
Exª será una ni mi da de.

22672 Sex ta-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL798     



O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Efra im e Se na do ra Ana Jú lia, peço per mis são para
pror ro gar a ses são por mais cin co mi nu tos, para que
a Se na do ra, que é nota dez, com ple te os dez mi nu tos
de pro nun ci a men to.

A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA)
– Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Lem bro in clu si ve que, ape sar de toda essa ar re-
ca da ção atí pi ca de 2002, na ver da de, com pa ra dos os 
da dos do pri me i ro se mes tre de 2003 com o pri me i ro
se mes tre de 2002, te mos uma ar re ca da ção equi va-
len te, um re pas se equi va len te. Ha ve rá, sim, uma que -
da ago ra. Hou ve por con ta da de vo lu ção do Impos to
de Ren da, e ago ra ha ve rá a de vo lu ção da se gun da
par ce la. Mas ti ve mos uma ar re ca da ção atí pi ca, se
com pa rar mos com os da dos de 2001. Se com pa rar-
mos com os da dos de 2000, po de mos ob ser var que
não hou ve que da do re pas se do FPM.

Por tan to, é ne ces sá rio, sim, es ta be le cer mos
isso, in clu si ve na re for ma tri bu tá ria – o que nos so Go -
ver no já está fa zen do. E, Se na dor, vo ta mos nes ta
Casa a le gis la ção so bre o ISS, que es ta va há anos e
anos no Con gres so Na ci o nal. Vo ta mos, con se gui mos
ne go ci ar, fa zer um gran de acor do. E para be ne fi ci ar
quem? Os Mu ni cí pi os bra si le i ros. Esse foi um dos
nove pon tos en tre gues ao nos so Go ver no. Em sete
me ses, três des ses pon tos já fo ram aten di dos, in clu-
si ve por nós Se na do res, que ti ve mos ca pa ci da de de
fa zer acor do, de per ce ber a ne ces si da de dos Mu ni cí-
pi os, e vo tar mos a le gis la ção que re gu la men ta o ISS.

Mes mo os des con ten tes sa bem dis so, pois fo -
ram go ver no a vida toda. Ago ra, de re pen te, já não se
sen tem res pon sá ve is por nada do que acon te ceu?
Qu e ro di zer que ace i to o de sa fio de pe gar a he ran ça
mal di ta e trans for mar este País numa po tên cia. Não
te nho medo de as su mir essa ta re fa.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Pe di mos à
Opo si ção que per ma ne ça em si lên cio en quan to a Se -
na do ra pro nun cia o seu dis cur so.

A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA)
– Quem go ver nou du ran te dé ca das este País tem mu -
i to a ex pli car ao povo bra si le i ro, tem mu i ta res pon sa-
bi li da de.

Fa ze mos par te da Fren te Mu ni ci pa lis ta, Se na-
dor Ney Su as su na, por tan to, jun tos, con se gui re mos
re a li zar, sim, o que não foi fe i to e va mos avan çar, in -
clu si ve bus ca re mos con di ções para que os nos sos
Pre fe i tos e Pre fe i tas, os nos sos Vice-Pre fe i tos e
Vice-Pre fe i tas – fui Vice-Pre fe i ta do meu Mu ni cí pio
du ran te qua tro anos – pos sam ge rir bem es ses re cur-
sos. Se na dor Efra im Mo ra is, nos so Mu ni cí pio só pas -
sou a ter um pro gra ma de bol sa-es co la quan do as su-
mi mos a Pre fe i tu ra, em 1997.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Que o Go ver-
no atu al aca bou.

A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA)
– Mas, nós fa ze mos o Pro gra ma Bol sa-Esco la na Pre -
fe i tu ra Mu ni ci pal de Be lém.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên-
cia pede que os Lí de res da Opo si ção per ma ne çam
em si lên cio en quan to o Bra sil ouve a Se na do ra do PT.

A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA)
– Por tan to, peço aos Lí de res da Opo si ção, que go ver-
na ram este País, que, por fa vor, se não que rem aju -
dar, não atra pa lhem aqui lo que foi de ci são do povo.
Se o Go ver no atu al está con se guin do apro var re for-
mas, é por que é di fe ren te do ou tro, que ti nha mu i to
voto, mas não ti nha cre di bi li da de po pu lar.

Por tan to, em vez de a Opo si ção só cho rar, só re -
cla mar, é che ga da a hora de con tri bu ir, para que pos -
sa mos fa zer com que acon te ça nes te País, como já
fa lou mu i to bem o Se na dor Pa u lo Paim, uma gran de
pri ma ve ra e, logo de po is, que ve nha o ve rão, para que 
seja aque ci do pela es pe ran ça o co ra ção dos bra si le i-
ros e das bra si le i ras.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na do ra,

quem está cho ran do é o povo na rua.
A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA)

– Se na dor Efra im Mo ra is, não lhe con ce di apar te. E o
povo cho rou, com cer te za, mas de emo ção.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Val dir Ra upp,
Del cí dio Ama ral, Mo za ril do Ca val can ti, Ro me ro Jucá,
Pa pa léo Paes, Sér gio Gu er ra, Ante ro Paes de Bar ros,
Edu ar do Aze re do, Te o tô nio Vi le la Fi lho, Re gi nal do
Du ar te, Le o nel Pa van, as Srªs Se na do ras Ana Jú lia
Ca re pa e Lú cia Vâ nia, e os Srs. Se na do res Au gus to
Bo te lho e Ney Su as su na 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o go ver no pe tis ta do Pre si den te Lula
tem mu i to de mero fogo de pa lha.

Alar de ia a ban de i ras des pre ga das atos que de -
mo ra a pôr em prá ti ca e que, no fi nal, não são bem o
que anun cia.

Temo que isso es te ja ocor ren do com re la ção à
anun ci a dís si ma re du ção de três pon tos per cen tu a is
do IPI in ci den te so bre ve í cu los, como fór mu la má gi ca
e sal va do ra para a cri se do se tor.

Temo e com ra zão.
Ba se io-me não ape nas em mi nhas pró pri as

con clu sões, mas tam bém em mi nu ci o so le van ta men-
to pu bli ca do hoje pela Fo lha de S.Pa u lo, a res pe i to
da pro pa la da be nes se do go ver no.

A ma té ria tem tí tu lo e cha ma da.
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A cha ma da diz:

Empre sas não de ci di ram se cor te será
apli ca do no pre ço de fá bri ca ou no des con to.

O tí tu lo é este:

REDUÇÃO DO IPI PODERÁ NÃO CHEGAR
 AOS CONSUMIDORES

A ma té ria, as si na da pe las jor na lis tas Cláu dia
Rol li, Fá ti ma Fer nan des e Ma e li Pra do, in for ma que
as mon ta do ras ain da não de ci di ram se vão apli car o
cor te no IPI so bre os pre ços de fá bri ca ou so bre os
pre ços com des con tos (bô nus) que ofe re cem ge ral-
men te para as re ven das.

Leio, a se guir, al guns dos tó pi cos da ma té ria da
Fo lha e peço que seu in te i ro teor pas se a in te grar
este co mu ni ca do de li de ran ça, para que cons te dos
Ana is do Se na do Fe de ral.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

FOLHAdi nhe i ro

São Pa u lo, quar ta-fe i ra, 06 de agos to de 2003

Empre sas não de ci di ram se cor te será apli ca do
no pre ço de fá bri ca ou no des con to

Re du ção do IPI po de rá não che gar
aos con su mi do res

Cla u dia Rol li
Fá ti ma Fer nan des
Ma e li Pra do
Da Re por ta gem Lo cal

Ain da não está cer to se o con su mi dor será be -
ne fi ci a do com a re du ção do IPI (Impos to so bre Pro -
du tos Indus tri a li za dos) para car ros po pu la res e mé-
di os.

Isso por que as mon ta do ras ain da não de ci di ram
se vão apli car o cor te no IPI so bre os pre ços de fá bri-
ca ou so bre os pre ços com des con tos (bô nus) que
ofe re cem ge ral men te para as re ven das.

Essa de fi ni ção é cru ci al. As con ces si o ná ri as in -
for mam que a que da de pre ço para os con su mi do res
só vai acon te cer de fato se as mon ta do ras re pas sa-
rem a re du ção do im pos to so bre os pre ços já com
des con tos. Se isso não ocor rer, o con su mi dor não vai
sen tir o efe i to no bol so.

A con sul to ria Au toIn for me cal cu la que, no mês
pas sa do, o pre ço mé dio pra ti ca do pe las con ces si o ná-
ri as es ta va 6,9% aba i xo do pre ço de ta be la. Em ja ne i-
ro des te ano, esse per cen tu al era de 4,8%.

“Não sa be mos se, com a re du ção do IPI, as
mon ta do ras vão man ter os des con tos”, afir ma Ma u rí-
cio Men des, da Ita ve ma, re ven da da Fiat.

“Se as mon ta do ras man ti ve rem a po lí ti ca de bô -
nus, o des con to ao con su mi dor será in te gral. Mas não 
po de mos ga ran tir que essa po lí ti ca vá se man ter”, diz
Naul Ozi, di re tor-exe cu ti vo da So pa ve, re ven da da
Volks.

Mer ca do de ci de

A GM in for ma, por meio de sua as ses so ria de
im pren sa, que o mer ca do é quem vai de ci dir se o des -
con to será fe i to so bre os pre ços de fá bri ca ou so bre
os pre ços com des con tos. Volks e Ford ain da es tu-
dam o que vão fa zer.

Ape sar des sa in de fi ni ção, a que da do IPI vai re -
sul tar na di mi nu i ção de pre ços de cer ca de R$ 450 a
R$ 1.200 para as re ven das, de pen den do do mo de lo
do car ro.

José Car los Pi nhe i ro Neto, vice-pre si den te da
GM, diz que a re du ção de um pon to per cen tu al no IPI 
sig ni fi ca idên ti ca que da no pre ço do ve í cu lo. “Nos
car ros da GM de até 2.000 ci lin dra das, isso vai sig ni-
fi car re du ção de R$ 450 a R$ 1.000 para as con ces-
si o ná ri as.”

“Essa foi uma óti ma me di da. O con su mi dor es ta-
va aguar dan do isso para com prar car ro. Ago ra aca-
bou o cli ma de ex pec ta ti va”, afir ma. A GM, diz, pos sui
36 mil car ros em es to que nos pá ti os das suas fá bri cas
e na sua rede de con ces si o ná ri as, o que equi va le a
cer ca de 40 dias de pro du ção. O nor mal para a em -
pre sa se ria ter es to que para 25 dias.

Re pas se in te gral

Nos car ros da Fiat, a que da nos pre ços para o
con su mi dor de ve rá ser da or dem de R$ 600, in for ma
Lé lio Ra mos, di re tor co mer ci al. O pre ço do Mil le Fire
ven di do hoje pela in ter net deve cair de R$ 14.990
para R$ 14.390. Nos pá ti os da mon ta do ra e da sua
rede de con ces si o ná ri as exis tem cer ca de 23 mil car -
ros, o que equi va le a um mês de pro du ção.

A Ford in for ma que sua ta be la de pre ços será
de fi ni da as sim que for pu bli ca do o de cre to so bre a re -
du ção do im pos to. “Va mos re pas sar para o con su mi-
dor 100% do be ne fí cio fis cal re ce bi do”, afir ma Ro gé-
lio Gol farb, di re tor de as sun tos cor po ra ti vos.

As 420 re ven das da Ford de vem fa zer pro mo-
ções de hoje até do min go, com des con to de 3% no
pre ço fi nal dos car ros que es tão em es to que. No caso
do Ford Ka One, o pre ço cai de R$ 15.990 para R$
15.510 nas lo jas pa u lis tas.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, vol to a fa lar so bre a de sas tro sa si tu a ção
das ro do vi as bra si le i ras, como já fiz re pe ti das ve zes.
Tor no a ba ter na te cla da ne ces si da de im pe ri o sa de
des con ge la men to, para uti li zar mos to dos os re cur sos
da CIDE na re cu pe ra ção de nos sas es tra das, o que,
até o mo men to, in fe liz men te, não está ocor ren do. Vol -
to a fa lar do dra ma de Ron dô nia, que é tam bém o de
todo o País.

Os or ça men tos des ti na dos às vias de trans por te
es tão no ní vel mais ba i xo dos úl ti mos 50 anos. A in -
fra-es tru tu ra ro do viá ria do Bra sil se de te ri o ra, se des -
mo ro na, se de sa gre ga, se des pe da ça. Não há e não
ha ve rá como trans por tar com pe ti ti va men te as sa fras,
os in su mos, a pro du ção des te País imen so. Espe ci al-
men te vi ti ma dos são e se rão a Ama zô nia, o Cen-
tro-Oes te. Mas o sa cri fi ca do ma i or será o Bra sil, sua
eco no mia, o bem-es tar do seu povo.

Sr. Pre si den te, re ca pi tu la rei fria e pa ci en te men-
te al guns pon tos des sa tra gé dia em cur so, e que se
vai agra van do. Antes, po rém, é meu de ver fa zer um
anún cio dra má ti co, não pos so es qui var-me des se de-
ver. É o se guin te: não há mais tem po, Sr. Pre si den te,
não há mais tem po há bil para evi tar o que se de se nha
como o pior ano, a ma i or cri se ro do viá ria dos úl ti mos
30 anos. O ano já está pas san do. As gran des chu vas
co me çam em no vem bro. Já es ta mos em agos to, e o
DNIT – De par ta men to Na ci o nal de Infra-es tru tu ra de
Trans por tes, bra ço ope ra ci o nal do Mi nis té rio dos
Trans por tes, não tem se quer or ça men to para de sen-
ca de ar o pro ces so de re cu pe ra ção e de ma nu ten ção
dos 20 mil qui lô me tros de ro do vi as fe de ra is de gra da-
das! E não é por sua cul pa ou de seu com pe ten te  cor-
po téc ni co, que atu ou, fez seu de ver de casa, em tem -
po há bil.

Mes mo que o Con gres so apres se o exa me dos
pro je tos de cré di to su ple men tar em tra mi ta ção, não
há mais tem po! Ope ra ci o nal men te, não há mais tem -
po para ini ci ar ou re to mar a exe cu ção de obras já con -
tra ta das. Mu i to me nos tem po para li ci tar e con tra tar
no vas obras, ain da em 2003.

É pre ci so sa ber, Sr. Pre si den te, para me lhor en -
ten der esse dra ma de pra zos, li ci ta ções, obras e or ça-
men tos, que, tec ni ca men te, nos sa ma lha ro do viá ria,
após mu i tos anos de de ca dên cia, che gou a um tal
pon to de pre ca ri e da de que já não com por ta os co-
nhe ci dos re men dos tapa-bu ra co. Exi ge-se, nes ta al -
tu ra, a com bi na ção do tapa-bu ra co com o re per fi la-
men to, ou apli ca ção de mi cro-con cre to, o que de man-
da pra zos ma i o res; pra zos que se es go ta ram, que
não mais exis tem!

Isso tudo sig ni fi ca, Sr. Pre si den te, que a base
po lí ti ca do Go ver no, e o pró prio Go ver no, po dem ir-se
pre pa ran do para as amar gas co bran ças e re cla ma-
ções da mul ti dão de pre ju di ca dos, para o au men to do
nú me ro de aci den tes, para toda a gama de pro ble mas
que se rão sus ci ta dos pelo des man te la men to das
nos sas es tra das.

A cri se é gra ve e tem vá ri as fa ces. Mor re rá ain da
mais gen te em aci den tes. A fro ta se des gas ta rá ain da
mais. Os cus tos de pro du ção vão agra var-se. E, Sr.
Pre si den te, que não haja ilu sões: ha ve rá tam bém re -
fle xos so bre as ur nas nas ele i ções de 2004!

Vol to, com cal ma, à ta re fa di dá ti ca de lem brar,
em rá pi do es bo ço, o dra ma da CIDE, nome abre vi a do
da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi-
co, tri bu to pre vis to na Cons ti tu i ção, por for ça da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33. Des ti na do, se gun do a
nova re da ção do art. 177 da Cons ti tu i ção, no in ci so II
do seu § 4º, a cus te ar sub sí di os de com bus tí ve is, pro -
je tos am bi en ta is re la ti vos a pe tró leo e gás e pro gra-
mas de in fra-es tru tu ra de trans por tes.

A CIDE ar re ca dou, em 2002, 7,2 bi lhões de re a-
is. Em 2003, de ve rá ar re ca dar mais de 11 bi lhões. O
Con gres so, com toda a sua au to ri da de, sen si bi li za do
pe las ca rên ci as da in fra-es tru tu ra de trans por tes, e
após de li ca das ne go ci a ções po lí ti cas, de ci diu, no fi -
nal de 2002, ca na li zar para ela a ma i or par te dos re -
cur sos da CIDE. Essa de ci são to mou a for ma da Lei
nº 10.636. Em 30 de de zem bro de 2002, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, em ar ti cu la ção com o
Go ver no ele i to, que iria to mar pos se dali a dois dias,
ve tou os ar ti gos que tra ta vam da des ti na ção da CIDE.

Des se modo, ar re ca da-se a CIDE se gun do as
alí quo tas mais al tas ne go ci a das no fi nal de 2002 com
a equi pe de tran si ção do Go ver no ele i to do PT, mas o
di nhe i ro não tem des ti na ção de fi ni da em lei. O novo
go ver no está sen ta do em cima do di nhe i ro, li be ran-
do-o para as ro do vi as em do ses de con ta-go tas,
quan do a si tu a ção exi ge uma ir ri ga ção fir me e cons -
tan te de re cur sos. Ao me nos um fio d’água, que per -
mi ta ir con ser tan do o que está ro í do e cor ro í do.

Anos de de te ri o ra ção das ro do vi as es tão, pois,
re dun dan do no atu al es ta do ru i no so de nos sas es tra-
das. Os re cur sos da CIDE es tão con tin gen ci a dos, em
fla gran te des res pe i to à von ta de da Na ção con cre ti za-
da pelo Con gres so. Os aci den tes se mul ti pli cam e, se
as fri as es ta tís ti cas não nos co mo vem, veja-se, per -
so na li zan do-as, tra gé dia re cen te do Bis po Dom Ma u-
ro Mo rel li. Em todo o País, a fal ta de ma nu ten ção das
es tra das sig ni fi ca tam bém ma ta ga is que so la pam a
es tru tu ra do pa vi men to, in ter fe rem na vi si bi li da de e
fa ci li tam a pro pa ga ção de in cên di os. Fogo que des trói
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a si na li za ção, agra van do os pro ble mas de se gu ran ça
dos que tra fe gam pe las es tra das. Isso, para não fa lar
do quan to isso con tri bui para os fo cos de in cên dio na
Ama zô nia, ban de i ra tão mal do sa men te uti li za da pe -
los be ne fi ciá ri os da mi li o ná ria in dús tria da que les que
se an co ram em or ga ni za ções su pos ta men te de fen so-
ras de nos so meio am bi en te.

Sr. Pre si den te, não cri a re mos os mi lhões de em -
pre gos de que o País pre ci sa sem que avan ce a eco -
no mia bra si le i ra, e não há como avan çar com as es -
tra das como es tão.

Qu an to a Ron dô nia e áre as ad ja cen tes, que
pre ci sam es co ar sua pro du ção agrí co la via Ron dô nia,
Por to Ve lho, rio Ma de i ra, são uma ver da de i ra cha ga
aber ta em ter mos de ro do vi as mu ni ci pa is, es ta du a is
e, prin ci pal men te fe de ra is. Como eu já men ci o nei
aqui, em pro nun ci a men to an te ri or, ca mi nhões car re-
ga dos de soja e mi lho que con se gui am fa zer três ve -
zes por se ma na o per cur so Mato Gros so a Por to Ve -
lho hoje só con se guem fa zer uma úni ca vi a gem.

É pre ci so li be rar ver bas para nos sas es tra das,
com re cur sos da CIDE, do Orça men to, da SUFRAMA. 
O es tran gu la men to che gou ao in to le rá vel e su fo ca
todo o País. As ele i ções de 2004 logo es ta rão di an te
de nós. Ao par la men tar res ta aler tar, para ten tar cu rar
o mal, e para que nin guém pos sa di zer que não foi
avi sa do.

Mu i to Obri ga do.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, nes ta data to mei co nhe ci men-
to do Ato da Co mis são Di re to ra n° 29 de 2003, pu bli-
ca do no Bo le tim de Pes so al do Se na do Fe de ral no úl -
ti mo dia 24 de ju lho, que diz res pe i to aos pro ce di men-
tos de com pras e aqui si ções a se rem ob ser va dos
nes ta Casa, im ple men tan do a mo da li da de de li ci ta-
ção de no mi na da Pre gão, que re pre sen ta um gran de
avan ço na bus ca da ra ci o na li za ção dos pro ces sos de
com pra no se tor pú bli co bra si le i ro.

Não po de ria de i xar de lou var a mag ní fi ca ini ci a-
ti va dos dou tos mem bros da Mesa Di re to ra do Se na-
do Fe de ral, co man da da pelo nos so es ti ma do Pre si-
den te, Se na dor José Sar ney, e sob a tu te la do ilus tre
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, que, com fir me-
za e com pe tên cia, tem tra ta do de ma ne i ra sé ria, com -
pe ten te e com gran de se re ni da de as ques tões ad mi-
nis tra ti vas des ta Casa par la men tar.

O Pre gão foi pre vis to pela pri me i ra vez na Lei nº
9.472, de 16.07.97, que ins ti tu iu a Agên cia Na ci o nal
de Te le co mu ni ca ções – ANATEL, pri me i ro Órgão da

Admi nis tra ção des cen tra li za da a apli car essa nova
sis te má ti ca na aqui si ção de bens e ser vi ços.

Com o su ces so des sa ex pe riên cia, o Po der Exe -
cu ti vo edi tou a Me di da Pro vi só ria n° 2.026, em maio
de 2000, es ten den do o pre gão a to dos os ór gãos do
po der pú bli co fe de ral. Pos te ri or men te, após su ces si-
vas re e di ções, essa Me di da Pro vi só ria foi con ver ti da
na Lei nº 10.520, de 2002.

A Câ ma ra dos De pu ta dos já vem re a li zan do
pre gão des de ju nho de 2001 e, ago ra, com essa ini ci-
a ti va da dou ta Co mis são Di re to ra da Casa, o Se na do
Fe de ral, fi nal men te, in gres sa rá na mo der ni da de com
eco no mia, trans pa rên cia e ce le ri da de, em se tra tan do
de pro ce di men tos li ci ta tó ri os.

Di an te do ex pos to, que ro lou var a ini ci a ti va dos
mem bros da Co mis são Di re to ra, es pe ci al men te do
no bre Se na dor Ro meu Tuma, que em pres ta à Casa
sua va lo ro sa ex pe riên cia ad qui ri da nos im por tan tes
car gos ocu pa dos no de cor rer de sua vida pú bli ca,
con tri bu in do de ci si va men te para a me lhor con du ção
ad mi nis tra ti va do Se na do Fe de ral. Ho mem de vi são
que, com os pés fir mes, plan ta dos no pre sen te, man -
tém os olhos vol ta dos para o fu tu ro, para a mo der ni-
da de, bus can do a ma i or trans pa rên cia do Po der Le -
gis la ti vo.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil pas sa por uma gra ve
cri se de de sem pre go, com a eco no mia de sa que ci da
num gran de nú me ro de se to res, com ele va do ní vel de
ca pa ci da de oci o sa na in dús tria, com que da na ar re-
ca da ção do ICMS, ele va das ta xas de ju ros, cor ren do
o ris co de en trar num pro ces so de de pres são eco nô-
mi ca.

Ape sar de a eco no mia bra si le i ra ter de mons tra-
do, ao lon go da his tó ria re cen te, uma gran de ca pa ci-
da de de re cu pe ra ção, a pon to de sur pre en der até
mes mo os ob ser va do res es tran ge i ros mais aten tos,
não po de mos per mi tir a con ti nu i da de do de sem pre go
e da oci o si da de na in dús tria, no co mér cio e até mes -
mo no se tor de ser vi ços.

A agri cul tu ra tem sido o fa tor de ci si vo para evi tar
a re ces são na eco no mia bra si le i ra, pe los seus ele va-
dos ín di ces de efi ciên cia, pro du ção e pro du ti vi da de e
por sua gran de con tri bu i ção na me lho ria de nos sas
con tas ex ter nas.

Nes te mo men to de ci si vo da vida bra si le i ra, em
que exis te um ver da de i ro cla mor na ci o nal em prol do
cres ci men to da eco no mia, do de sen vol vi men to so ci al
e eco nô mi co, em que se co bra ma i or in cen ti vo às ati -
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vi da des eco nô mi cas, pre ci sa mos vol tar nos sos olhos
para no vas fron te i ras agrí co las bra si le i ras, para re-
giões ain da não de vi da men te ex plo ra das ra ci o nal-
men te do pon to de vis ta eco nô mi co.

Pre ci sa mos ur gen te men te de sen vol ver no vas
fron te i ras agrí co las, no vas pos si bi li da des eco nô mi-
cas, no vas opor tu ni da des de em pre go para nos sa po -
pu la ção.

Pre ci sa mos, hoje mais do que nun ca, re ves-
tir-nos do es pí ri to do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek
de Oli ve i ra, o ho mem que ti rou o Bra sil do imo bi lis mo,
da ci vi li za ção da pra ia, para abrir no vas fron te i ras,
para in te ri o ri zar o de sen vol vi men to, para cri ar um
novo Bra sil.

É den tro des se es pí ri to de de sen vol vi men to,
de cri a ção de no vas ri que zas, de no vas opor tu ni da-
des de em pre go, prin ci pal men te para nos sa ju ven-
tu de, que pre ci sa mos não ape nas cum prir o man da-
men to cons ti tu ci o nal de re du zir os de se qui lí bri os
re gi o na is, mas tam bém in cor po rar no vas fron te i ras
de de sen vol vi men to ao Bra sil já de sen vol vi do do
Sul e do Su des te.

Vol to os olhos para a Ama zô nia, que ain da está
pre ci san do de um ver da de i ro pla no de de sen vol vi-
men to eco nô mi co e so ci al, e, par ti cu lar men te, para o
Esta do de Ro ra i ma, que hoje apre sen ta gran de po-
ten ci al de de sen vol vi men to, ne ces si tan do tão-so-
men te de uma ma i or par ti ci pa ção da ini ci a ti va pri va-
da, do ca pi tal pro du ti vo, de ma i or co o pe ra ção en tre
Go ver no e ini ci a ti va pri va da, pro pi ci an do uma atu a-
ção mais for te dos ver da de i ros em pre en de do res bra -
si le i ros.

As gran des dis tân ci as e as di fi cul da des de co -
mu ni ca ção e trans por te do pas sa do cer ta men te con -
tri bu í ram para o des co nhe ci men to dos inú me ros re-
cur sos, das po ten ci a li da des que, ra ci o nal men te apro -
ve i ta das, le va rão a Ama zô nia a um novo pa ta mar de
de sen vol vi men to.

O Esta do de Ro ra i ma, as sim como gran de par te
da Ama zô nia, é hoje a mais pro mis so ra fron te i ra de
opor tu ni da des do Bra sil, no di zer do Go ver na dor Fla -
ma ri on Por te la, que vem es ti mu lan do o de sen vol vi-
men to da agri cul tu ra, prin ci pal men te as la vou ras de
soja, ar roz e mi lho, da pe cuá ria, da pis ci cul tu ra e da
api cul tu ra.

Po de mos afir mar que o Esta do de Ro ra i ma já
está re ce ben do os be ne fí ci os des se cír cu lo vir tu o so
de de sen vol vi men to, que in clui ex por ta ções para Ve -
ne zu e la, Esta dos Uni dos e Eu ro pa.

Os 350 mil ha bi tan tes do Esta do de Ro ra i ma
des fru tam da con di ção de vi ver numa so ci e da de em

que não há cri an ça fora da es co la, os jo vens já con -
tam com um pro gra ma de Pri me i ro Empre go e as fa -
mí li as ca ren tes são as sis ti das pelo pro gra ma Vale Ali -
men ta ção.

Há uma gran de dis po ni bi li da de de ter ras agri-
cul tá ve is a pre ços mó di cos, pos si bi li tan do in ves ti-
men tos de re tor no se gu ro, com mer ca do ga ran ti do,
pela pro xi mi da de com a Ve ne zu e la e Ma na us.

O Go ver no do Esta do vem cons tru in do uma in -
fra-es tru tu ra eco nô mi ca ca paz de as se gu rar o di na-
mis mo eco nô mi co, com boas es tra das, ele tri fi ca ção
ru ral e ar ma ze na men to ade qua do da pro du ção, pos -
si bi li tan do a ge ra ção de ri que zas, cri an do no vas
opor tu ni da des de de sen vol vi men to em pre sa ri al, no-
vos pos tos de tra ba lho e me lho ria do bem-es tar da
po pu la ção.

Ro ra i ma dis põe de um mi lhão e oi to cen tos mil
hec ta res de ter ras em per fe i tas con di ções para a pro -
du ção de grãos, com a van ta gem de ter mos duas ho -
ras a mais de sol em re la ção a qual quer ou tra re gião
do Bra sil, o que nos ga ran te uma re du ção de 19 dias
en tre o plan tio e a co lhe i ta, me lho ran do nos sa pro du-
ti vi da de em re la ção ao Cen tro-Oes te e ao Sul do
País.

Te mos um pro gra ma de ha bi ta ção po pu lar que
já cons tru iu mil ca sas em ter re no de 320 me tros qua -
dra dos para cada ha bi ta ção. Essas ca sas fo ram do a-
das à po pu la ção de ba i xa ren da. Está pre vis to, ain da,
uma pró xi ma fase de cons tru ção de imó ve is para fa -
mí li as que já dis põem de ter re no e mo ram em con di-
ções pre cá ri as.

O Pro gra ma Pri me i ro Empre go já be ne fi ci ou
450 jo vens com ida de en tre 16 e 24 anos, as sim como 
650 can di da tos a mi cro em pre sá ri os já re a li za ram cur -
sos pa tro ci na dos pelo Go ver no de Ro ra i ma, com o
ob je ti vo de de sen vol ver o em pre en de do ris mo, a ca-
pa ci da de ge ren ci al e ad mi nis tra ti va e a ge ra ção de
no vos ta len tos em pre sa ri a is.

O fu tu ro de Ro ra i ma é pro mis sor, prin ci pal men-
te le van do-se em con ta sua po lí ti ca edu ca ci o nal pú -
bli ca, que ofe re ce en si no de qua li da de em uma rede
de 485 es co las para 117.289 es tu dan tes.

Não há tra ba lho in fan til em Ro ra i ma, e 98% do
to tal da po pu la ção de 7 a 14 anos es tão ma tri cu la das
na rede de en si no fun da men tal, o que re pre sen ta um
dos mais al tos ín di ces do Bra sil.

Se gu ran ça é um com pro mis so fir me do Go ver-
no de Ro ra i ma, que tem in ves ti do for te men te nes se
se tor, com o ob je ti vo de man ter o Esta do com ba i xos
ín di ces de cri mi na li da de, como os atu al men te exis-
ten tes.
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O co o pe ra ti vis mo e a agri cul tu ra fa mi li ar têm
sido se to res que vêm re ce ben do apo io in te gral da Se -
cre ta ria da Agri cul tu ra de Ro ra i ma, que dis põe de 150 
téc ni cos em per ma nen te tra ba lho de cam po, de as-
sis tên cia aos agri cul to res, como a ori en ta ção na aqui -
si ção de se men tes mais ade qua das, cor re ção de
solo, ra ção es pe cí fi ca para cada raça de gado e me di-
ca men tos ne ces sá ri os para o tra ta men to de plan tas e 
ani ma is.

Os em pre en de do res con tam com be ne fí ci os es -
pe ci a is para o de sen vol vi men to de seus ne gó ci os em
Ro ra i ma, pois o Go ver no do Esta do ofe re ce uma sé -
rie de in cen ti vos fis ca is e fi nan ce i ros es ta be le ci dos
no Fun do de De sen vol vi men to Indus tri al.

As em pre sas be ne fi ciá ri as do in cen ti vo po de rão
re ce ber de vo lu ção de 75% do va lor do ICMS re co lhi-
do, para apli ca ção no de sen vol vi men to nor mal do ne -
gó cio, in cor po ran do-se esse mon tan te ao ca pi tal de
giro da em pre sa.

Ro ra i ma é tam bém um pon to de atra ção para o
tu ris mo em ge ral e, par ti cu lar men te, para o tu ris mo
eco ló gi co, com seus rios, suas ca cho e i ras e suas
mon ta nhas exu be ran tes.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, o Bra sil pre ci sa cres cer, pre ci sa in ves tir e
ge rar ren da e cri ar no vos em pre gos.

Ro ra i ma é essa nova fron te i ra, que po de rá
con tri bu ir para nos so de sen vol vi men to, por suas
po ten ci a li da des agrí co las, por seu povo tra ba lha dor
e cri a ti vo.

De i xo aqui um ape lo para que to dos os ver da de-
i ros em pre en de do res na ci o na is olhem o Bra sil como
um todo e não ape nas as re giões já de sen vol vi das.

Acre di tem no Bra sil, acre di tam em Ro ra i ma e na 
Ama zô nia. Assim, to dos nós, jun tos, fa re mos des te
Bra sil uma gran de na ção, com mais ri que zas e ma i or
dis tri bu i ção de ren da e me no res de si gual da des re gi o-
na is.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, re ce bi, há pou cos dias, exem plar da
pu bli ca ção Infor mar.Entre ter.Edu car.Mo bi li zar – Res -
pon sa bi li da de So ci al nas Orga ni za ções GLOBO.

Uma pu bli ca ção que, aci ma de tudo, nos faz re -
fle tir so bre o pa pel de sem pe nha do pe las Orga ni za-
ções Glo bo em nos so País e, con se qüen te men te, so -
bre sua im por tân cia para a po pu la ção bra si le i ra.

De fato, as Orga ni za ções Glo bo re pre sen tam o
ma i or gru po de em pre sas de mí dia, co mu ni ca ção e
en tre te ni men to do Bra sil.

A co me çar, é cla ro, pela Rede Glo bo, a ma i or
rede de TV de nos so País e uma das ma i o res do mun -
do, com 5 emis so ras pró pri as e 108 afi li a das; uma
rede que, co brin do qua se 100% do ter ri tó rio na ci o nal,
é lí der in con tes tá vel de au diên cia; uma rede que tem
73% de sua pro gra ma ção pro du zi da aqui mes mo, no
Bra sil, e que ex por ta seus pro gra mas para mais de
130 pa í ses.

Mas a Rede Glo bo, Sr. Pre si den te, ape sar de
sua gran de vi si bi li da de, é ape nas o car ro-che fe, é
tão-so men te uma das em pre sas do gru po.

Há que se des ta car di ver sas ou tras:

– a Info glo bo, que edi ta os jor na is O
Glo bo, O Glo bo On Line, Extra e Diá rio de 
São Pa u lo;

– a Edi to ra Glo bo, que edi ta re vis tas
se ma na is, como a Épo ca, e men sa is, como
Pe que nas Empre sas Gran des Ne gó ci os e 
Glo bo Ru ral, além das re vis tas em qua dri-
nhos da Tur ma da Mô ni ca, li vros, fas cí cu-
los e kits mul ti mí dia;

– o Sis te ma Glo bo de Rá dio, cons ti tu í-
do por 12 emis so ras AM e FM pró pri as,
além da Rede Glo bo de Rá dio, com 12
emis so ras afi li a das, e da Rede CBN, com
18 afi li a das;

– a Glo bo.com, por tal ho ri zon tal da
Inter net para en tre te ni men to, in for ma ção e
edu ca ção;

– a Glo bo sat, pro gra ma do ra de ca na is
para TV por as si na tu ra, dis tri bu í dos pe los
sis te mas Net e Sky;

– e a Som Li vre, em pre sa fo no grá fi ca
e de co mer ci a li za ção de dis cos e fi tas.

Isso sem con tar a atu a ção co li ga da das Orga -
ni za ções Glo bo em ou tros em pre en di men tos, como
os pró pri os sis te mas Net e Sky, o jor nal Va lor Eco -
nô mi co e a grá fi ca e edi to ra Glo bo Coch ra ne.

Ocor re, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, que
as Orga ni za ções Glo bo não te ri am atin gi do tal mag ni-
tu de, não es ta ri am de tal ma ne i ra en tra nha das no co -
ra ção da so ci e da de bra si le i ra, se não ti ves sem, an tes
de tudo, um com pro mis so so ci al.

E é esse com pro mis so so ci al, essa res pon sa bi-
li da de as su mi da com o ci da dão bra si le i ro, que jul go
opor tu no des ta car nes te mo men to.

Um com pro mis so, Sr. Pre si den te, que se ini cia
com a qua li da de da in for ma ção. O que se nota, no jor -
na lis mo pra ti ca do pe las Orga ni za ções Glo bo, é a pre -
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o cu pa ção tan to com a in ves ti ga ção e a de nún cia
como com a bus ca de so lu ções.

So men te em 2002, por exem plo, o Jor nal Na ci o-
nal exi biu quin ze sé ri es so bre te mas como cor rup ção,
fal sas clí ni cas para de pen den tes quí mi cos, ter ce i ra
ida de e o Bra sil que pro duz, en quan to o Jor nal Hoje
exi biu dez sé ri es so bre as sun tos como dro gas na
ado les cên cia, re la ci o na men to en tre pais e fi lhos e no -
vos mé to dos de edu ca ção.

Por ou tro lado, foi a in ten sa co ber tu ra do as sas-
si na to do jor na lis ta Tim Lo pes fe i ta pela TV Glo bo que 
nos le vou a ava li ar com mais pro fun di da de o po der do 
nar co trá fi co. Da mes ma for ma, uma sé rie de ca der-
nos es pe ci a is do jor nal O Glo bo des ven dou a in dús-
tria da pi ra ta ria, que faz o se tor pú bli co per der dez bi -
lhões de re a is por ano em im pos tos.

É evi den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res,
que es ses são ape nas al guns exem plos. Se ria can sa-
ti vo fa zer uma des cri ção mais abran gen te das in con-
tá ve is oca siões em que a in for ma ção pres ta da pe las
Orga ni za ções Glo bo mos trou-se útil à so ci e da de bra -
si le i ra.

Po de ría mos, en tre tan to, to mar como sím bo lo da 
im por tân cia de tal in for ma ção a co ber tu ra das ele i-
ções de 2002. Na que le mo men to, quan do o Bra sil re -
a li za va a ma i or ele i ção de sua His tó ria, com 115 mi -
lhões de ele i to res e 16 mil can di da tos, uma sé rie am -
pla e di ver si fi ca da de en tre vis tas, de ba tes e re por ta-
gens fez com que a po pu la ção bra si le i ra, se gu ra men-
te, pu des se di ri gir-se com mais cons ciên cia ao lo cal
de vo ta ção.

Um se gun do as pec to a ser con si de ra do, logo
após a in for ma ção – e não po de ria ser di fe ren te num
gru po de co mu ni ca ção com as carac te rís ti cas das
Orga ni za ções Glo bo –, é o do en tre te ni men to.

Nes se sen ti do, bas ta lem brar que a Rede Glo bo
pro duz cer ca de 2.500 ho ras de pro gra ma ção de en -
tre te ni men to por ano, o que equi va le a 1.600 fil mes de 
lon ga-me tra gem.

E vale des ta car, Sr. Pre si den te, que essa pro-
gra ma ção de en tre te ni men to traz em bu ti do o cu i da do
com a trans for ma ção so ci al.

Por exem plo: sem pre que pos sí vel, os au to res
in cor po ram, à tra ma das no ve las, te mas de re le vân cia
so ci al. Foi des sa ma ne i ra que, em O Clo ne, se fez um
no tá vel aler ta so bre a ques tão das dro gas e se sus ci-
tou am plo de ba te so bre os li mi tes éti cos da ciên cia;
foi des sa ma ne i ra que, em La ços de Fa mí lia, se tra tou
da do a ção de me du la; foi des sa ma ne i ra que, em O
Be i jo do Vam pi ro, se fez o mer chan di sing soci al da

do a ção de san gue; e é des sa ma ne i ra que, em Mu-
lhe res Apa i xo na das, se abor da a ques tão da vi o lên-
cia con tra as mu lhe res e con tra os ido sos.

Ade ma is, mu i tas ve zes es sas ações são po ten-
ci a li za das pela abor da gem dos res pec ti vos te mas em 
ou tros ve í cu los e em pre sas do gru po. De modo que,
mes mo ao sim ples men te en tre ter, as Orga ni za ções
Glo bo man têm a pre o cu pa ção com sua res pon sa bi li-
da de so ci al.

Um ter ce i ro as pec to sem pre pre sen te, ao lado
da in for ma ção e do en tre te ni men to, é o da edu ca ção.

Aqui, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, bas ta-
ria ci tar a Fun da ção Ro ber to Ma ri nho, cri a da em 1977 
com o ob je ti vo de con tri bu ir para a so lu ção dos pro -
ble mas edu ca ci o na is da po pu la ção bra si le i ra, e que,
em 2002, re ce beu o Prê mio Unes co, na ca te go ria
Edu ca ção, pe los pro je tos de sen vol vi dos em seus 25
anos de exis tên cia.

É a Fun da ção Ro ber to Ma ri nho que man tém,
em par ce ria com a Fi esp, o Te le cur so 2000, que, des -
de 1995, ofe re ce nova opor tu ni da de àque les que não
pu de ram con clu ir seus es tu dos no tem po apro pri a do.

To dos co nhe ce mos, tam bém, o ca nal Fu tu ra,
re sul ta do de par ce ria com di ver sas ou tras ins ti tu i ções
pri va das. Cri a do em 1997, é o pri me i ro ca nal pri va do
de TV, no Bra sil, to tal men te de di ca do à edu ca ção.

Há que se des ta car, ain da, a for te par ti ci pa ção
das Orga ni za ções Glo bo na pre ser va ção de nos sos
pa tri mô ni os his tó ri co, ar tís ti co e am bi en tal. Por exem -
plo: os pro je tos de re cu pe ra ção do Cris to Re den tor,
no Rio de Ja ne i ro, e da igre ja ma triz de San to Antô nio,
em Ti ra den tes.

Por fim, Sr. Pre si den te, exis te um quar to as pec-
to a ser con si de ra do: o de mo bi li za ção da so ci e da de.

Já fa zem par te da pa i sa gem bra si le i ra pro gra-
mas de mo bi li za ção como o Cri an ça Espe ran ça, que
des de 1986, em par ce ria com o Uni cef, ar re ca da fun -
dos e cons ci en ti za a po pu la ção para as ques tões da
in fân cia e da ado les cên cia; ou como a Ação Glo bal,
um mu ti rão na ci o nal, fe i to em par ce ria com o SESI,
para pres ta ção de ser vi ços bá si cos de ci da da nia à
po pu la ção de ba i xa ren da.

E não são pou cas as ações de es tí mu lo ao vo -
lun ta ri a do, como o Ami gos da Esco la, que mo bi li za
de ze nas de mi lha res de vo lun tá ri os para a pres ta ção
de ser vi ços em es co las pú bli cas; ou de co mu ni ca ção
co mu ni tá ria, como a Rá dio Viva Rio, vol ta da à ar ti cu-
la ção das co mu ni da des ca ren tes do Esta do do Rio de 
Ja ne i ro.
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Bem, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, to dos
sa be mos que ha ve ria mais, mu i to mais ain da, a di zer
so bre a atu a ção das Orga ni za ções Glo bo.

Não obs tan te, o tem po é nos so cen sor.
Res ta-me, por tan to, pa ra be ni zar seus di ri gen-

tes e fun ci o ná ri os pela ex ce lên cia dos tra ba lhos até
hoje de sen vol vi dos e de se jar, sin ce ra men te, que pos -
sam se guir con tri bu in do para a gran de za e para o re -
co nhe ci men to in ter na ci o nal de nos so País.

Mu i to obri ga do!
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, um dos ma i o res de sa fi os da hu ma ni da de
é har mo ni zar o de sen vol vi men to eco nô mi co com a
pre ser va ção da na tu re za.

Tan to a flo ra como a fa u na bra si le i ras se co lo-
cam en tre as mais sig ni fi ca ti vas de todo o pla ne ta.
Mu i tas es pé ci es ve ge ta is e ani ma is são en con tra das
so men te aqui. A ri que za ge né ti ca en con tra da em nos -
so ter ri tó rio é in cal cu lá vel. De for ma que é com tris te-
za que vejo esse pa tri mô nio ser des tru í do qua se di a-
ri a men te em ra zão da ação des tru ti va do ho mem.

Infe liz men te, mu i tos po dem não per ce ber que é
mu i to mais caro re pa rar os da nos à na tu re za do que
pre ve ni-los. Isso tan to em ter mos fi nan ce i ros quan to
fí si cos. Em ter mos fi nan ce i ros, o exem plo mais gri tan-
te é o do Rio Ti e tê, cuja des po lu i ção é es ti ma da em
26 bi lhões de re a is!

Em ou tros ca sos, to da via, a re pa ra ção do dano
am bi en tal é im pos sí vel.  Des tru í da uma de ter mi na da
es pé cie ve ge tal ou ani mal, ela ja ma is será re cu pe ra-
da. Exem plo dis so é a Mata Atlân ti ca, um dos nos sos
ecos sis te mas mais ri cos.  Hoje ela está re du zi da a
me nos de 10% de seu ta ma nho ori gi nal, e é im pos sí-
vel cal cu lar com exa ti dão quan tas es pé ci es ani ma is e 
ve ge ta is fo ram per di das em de fi ni ti vo.

O re sul ta do da ação no ci va so bre a na tu re za é a 
pi o ra da qua li da de de vida das pes so as. Me nos água
e de pior qua li da de, ar ir res pi rá vel nas gran des ci da-
des, ter ra con ta mi na da, pes so as do en tes ou mor tas.

Des se modo, a ação do Go ver no faz-se ne ces-
sá ria para co i bir a ação de em pre sas mais in te res sa-
das no lu cro fá cil e ime di a to do que no bem-es tar da
co mu ni da de. Hoje não é mais pos sí vel di zer que as
em pre sas po dem exis tir sem ob ser va rem a sua res -
pon sa bi li da de so ci al. Essa in clui, ob vi a men te, o res -
pe i to à qua li da de de vida e à sa ú de dos mem bros da
so ci e da de, bem como à pre ser va ção da na tu re za.

Os aci den tes am bi en ta is tor na ram-se tris te ro ti-
na.  O pior, no en tan to, é que, mu i tas ve zes, pa re ce
que a li ção não foi apren di da.  Nos anos 80, hou ve
dois ter rí ve is aci den tes am bi en ta is no mun do. O pri -
me i ro foi o da Usi na Nu cle ar de Cher nobyl, em 1986.
A con ta mi na ção nu cle ar atin giu de ze nas de mi lha res
de qui lô me tros e re sul tou em cen te nas de mor tes.
Além dis so, ain da hoje, mi lha res de pes so as so frem

se qüe las do aci den te. O ou tro gran de caso da que la
dé ca da ocor reu na ci da de in di a na de Bho pal, em
1984. O va za men to de gás tó xi co ca u sou 10 mil mor -
tes e le sões per ma nen tes ou de bi li tan tes em ou tras
150 mil. Hoje, a área do aci den te, aban do na da pela
em pre sa ca u sa do ra do de sas tre, tor nou-se um mo nu-
men to do des ca so com que é tra ta da a ques tão am bi-
en tal e, mais que isso, é um aler ta para to dos os ou -
tros pa í ses em de sen vol vi men to. Um aler ta de que é
im por tan te res pon sa bi li zar as gran des em pre sas ca -
u sa do ras de aci den tes am bi en ta is. Em caso con trá-
rio, con ti nu a rão elas a des tru ir vi das e a na tu re za.  A
ex pe riên cia in di a na mos tra que, se o Esta do não agir
com fir me za, as em pre sas fo gem de suas obri ga ções
de con ser tar aqui lo que des tru í ram.

O Bra sil, in fe liz men te, tem sido ce ná rio de mu i-
tos ou tros aci den tes am bi en ta is. Digo, com tris te za,
que abrir as pá gi nas dos jor na is e das re vis tas bra si-
le i ras tor nou-se um es pe tá cu lo dos mais tris tes. Aci -
den tes am bi en ta is, des tru i ção de flo res tas, po lu i ção
de rios, con ta mi na ção de pes so as por me ta is pe sa-
dos, en tre ou tros gran des pro ble mas.

Re pi to que a ação dura e de ci si va do Esta do é
es sen ci al para a pre ser va ção do meio am bi en te.

Ci ta rei al guns ca sos e as pro vi dên ci as to ma das
pelo go ver no, seja fe de ral, seja es ta du al.

Na ci da de de Ba u ru, Esta do de São Pa u lo, a
Indús tria de Acu mu la do res Ajax, gran de pro du to ra de
ba te ri as au to mo ti vas, con ta mi nou com chum bo o solo 
e o ar de sua uni da de de re ci cla gem de ba te ri as usa -
das.  Mais de 80 cri an ças fo ram con ta mi na das. Além
dis so, es ti ma-se que 20 mil pes so as es ta ri am na área 
de ris co. O ór gão de de fe sa am bi en tal pa u lis ta, a Ce -
tesb, fe chou o se tor de me ta lur gia da em pre sa e mul -
tou a em pre sa pe las ir re gu la ri da des apre sen ta das.

Ou tro caso, tam bém no Esta do de São Pa u lo, é
o da Co fap – Com pa nhia Fa bri ca do ra de Pe ças. Em
1993, essa em pre sa ven deu, para a Co o pe ra ti va Ha -
bi ta ci o nal Nos so Teto, ter re no de 160 mil me tros qua -
dra dos que an tes fora uti li za do como de pó si to clan-
des ti no de re sí du os tó xi cos.  Em 2000, um ho mem
mor reu e ou tro teve 40% do cor po que i ma do em ra-
zão de ex plo são de gás me ta no exis ten te no sub so lo
do lo cal.

Pode-se fa lar, ain da, da Shell. Entre 1975 e
1993, essa em pre sa fa bri cou agro tó xi cos em Pa u lí-
nia, ci da de do in te ri or do Esta do de São Pa u lo.  Re -
sí du os da fa bri ca ção des se pro du to fo ram en con-
tra dos não ape nas na em pre sa, mas tam bém em
chá ca ras e re si dên ci as lo ca li za das nas pro xi mi da-
des. De ci são ju di ci al de ter mi nou que a em pre sa re -
ti ras se os mo ra do res de 66 chá ca ras do ba ir ro Re -
can to dos Pás sa ros.

Além des ses pro ble mas crô ni cos, há os aci den-
tes am bi en ta is. Só ci ta rei al guns ocor ri dos nos úl ti-
mos anos. Em 1990, aci den te em re fi na ria no Rio de
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Ja ne i ro re sul tou em 11 fe ri dos. Em 1991, tam bém no
Rio de Ja ne i ro, in cên dio em re fi na ria de pe tró leo fe riu
cin co tra ba lha do res e ca u sou pâ ni co nas fa ve las vi zi-
nhas. Em 1998, uma ra cha du ra em duto de re fi na ria
da Pe tro brás em São José dos Cam pos, in te ri or de
São Pa u lo, re sul tou no va za men to de 1 mi lhão e meio
de li tros de pe tró leo. Em mar ço de 2000, o na vio Ma -
fra, da fro ta na ci o nal de pe tró leo, der ra mou 7 mil li tros
de óleo no ca nal de São Se bas tião, li to ral de São Pa u-
lo. A Ce tesb, com pa nhia am bi en tal de São Pa u lo mul -
tou a Pe tro brás em 92 mil re a is.  Em 3 de ju nho úl ti mo,
o IBAMA mul tou em 500 mil re a is a Trans pe tro, sub si-
diá ria da Pe tro brás por ter ca u sa do o va za men to de
apro xi ma da men te 25 mil li tros de pe tró leo  no li to ral
pa u lis ta.

Por fim, nes te ano, ti ve mos duas gran des tra gé-
di as am bi en ta is. A pri me i ra foi em 31 de mar ço em
Ca ta gua zes, Mi nas Ge ra is. A ou tra ocor reu no úl ti mo
dia 9 de ju nho na ci da de de Ube ra ba, tam bém no
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O pri me i ro foi ca u sa do pela Indús tria Ca ta gua-
zes de Pa péis. O rom pi men to de re ser va tó rio de de tri-
tos in dus tri a is des sa em pre sa des pe jou 1 bi lhão e
200 mi lhões de li tros de subs tân ci as tó xi cas nos rios
Pom ba e Pa ra í ba do Sul. 600 mil pes so as de 7 mu ni-
cí pi os do nor te do Esta do do Rio de Ja ne i ro fi ca ram 5
dias sem água. Além dis so, pra i as da re gião fo ram
con ta mi na das. A em pre sa foi mul ta da em 50 mi lhões
de re a is.

O se gun do aci den te foi ca u sa do pelo des car ri la-
men to de 18 va gões que trans por ta vam pro du tos quí -
mi cos. O re sul ta do foi que 260 mil ha bi tan tes da ci da-
de de Ube ra ba fi ca ram sem água por mais de uma se -
ma na. A Fer ro via Cen tro-Atlân ti ca, res pon sá vel pelo
aci den te, foi mul ta da em 10 mi lhões de re a is.

Os va lo res ar re ca da dos com es sas mul tas, de
acor do com o ar ti go 73 da Lei 9.605, de 1998, são
des ti na dos ao Fun do Na ci o nal do Meio Ambi en te,
aos fun dos es ta du a is ou mu ni ci pa is de meio am bi en-
te, ou cor re la tos, con for me dis pu ser o ór gão ar re ca-
da dor da pena pe cu niá ria.

O IBAMA, ape sar de con tar com pe que no nú-
me ro de fis ca is em seus qua dros, apli cou mul tas no
va lor de 784 mi lhões de re a is em 2000, re la ti vos a
mais de 20 mil au tos de in fra ção.

Há de se la men tar, to da via, que, de acor do com
a Mi nis tra do Meio Ambi en te, Ma ri na Sil va, há um
pas si vo am bi en tal mu i to gran de. De acor do com ela,
há mu i tas bom bas-re ló gio eco ló gi cas por aí, pron tas
para es tou rar.

Fe liz men te, po rém, o Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te e o IBAMA es tão pre pa ran do um Sis te ma Inte -
gra do de Pre ven ção e Com ba te aos Da nos Ambi en-
ta is. Será uma par ce ria en tre o go ver no fe de ral e os
es ta du a is para fis ca li zar em pre sas que pos sam pro-
vo car aci den tes eco ló gi cos.

É mu i to mais caro cor ri gir do que pre ve nir. A re -
cu pe ra ção de re cur sos na tu ra is, em ge ral, é mu i to di -
fí cil.Em al guns ca sos, é im pos sí vel, ou seja, há si tu a-
ções em que é im pos sí vel re pa rar os da nos ca u sa dos
à na tu re za.

As mul tas têm a fun ção de in cen ti var as em pre-
sas a me lho ra rem seus equi pa men tos e trans for ma-
rem-se em uni da des de pro du ção que não agri dam o
meio am bi en te. A mul ta e ou tras es pé ci es de pu ni-
ções pre vis tas na Lei de Cri mes Ambi en ta is são fun -
da men ta is para in cen ti var a mu dan ça de com por ta-
men to das em pre sas po lu i do ras. So men te por meio
de vul to sas pu ni ções fi nan ce i ras elas são in cen ti va-
das a mu dar a sua con du ta em re la ção ao tra to da na -
tu re za.

Para en cer rar, tra go as re fle xões do Se nhor Vi -
nod Tho mas, di re tor do Ban co Mun di al para o Bra sil.
Ele, em ar ti go pu bli ca do no jor nal Fo lha de S.Pa u lo,
de 17 de ju nho úl ti mo, as se ve rou que au men tar a pri -
o ri da de para a pro te ção am bi en tal, além de be ne fi ci ar
o meio am bi en te, é tam bém uma ma ne i ra efe ti va de
pro mo ver o pro gres so so ci al.

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

O GOVERNO DA INDECISÃO

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, ocu po a tri bu na nes te mo men to para
co men tar ma té ria pu bli ca da no Jor nal do Bra sil, de
22 de ju lho do cor ren te, que tra ta das cons tan tes mu -
dan ças na re for ma da Pre vi dên cia.

A ma té ria “Go ver no já ad mi te fim do sub te to dos 
ju í zes”, a qual so li ci to seja in se ri da nos Ana is do Se -
na do, é um re tra to da fal ta de for ça e de co or de na ção
po lí ti ca do go ver no Lula que, mais uma vez, irá re cu ar
em sua pro pos ta ori gi nal.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem acom pa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na na
tar de de hoje para co men tar a ma té ria in ti tu la da “O
alar me do de sem pre go”, pu bli ca da no jor nal Fo lha
de S.Pa u lo, edi ção de 22 de ju lho do cor ren te, para
cri ti car a de cla ra ção in fe liz do Mi nis tro do Tra ba lho,
Ja ques Wag ner, de que, na ques tão do de sem pre go,
o “alar me é ma i or do que o dra ma”.

Ao so li ci tar que a ma té ria seja in se ri da nos
Ana is do Se na do, su gi ro que o go ver no, em vez de

fi car dan do de cla ra ções po lê mi cas, tome logo as
me di das ne ces sá ri as para que o país re to me o
cres ci men to e, aí sim, es ti mu le a ge ra ção de no vos
em pre gos.

A ma té ria, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po hoje esta tri bu na para
um bre ve co men tá rio ba se a do na ma té ria Inti tu la da
“Gu ar dião do Sa ber”, pu bli ca da na re vis ta ISTOÉ de
30 de ju lho do cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do Fe de ral, tra ta de en tre vis ta com o fí si co
Ennio Can dot ti, em pos sa do re cen te men te como pre -
si den te da So ci e da de Bra si le i ra para o Pro gres so da

Ciên cia-SBPC e re gis tra, en tre ou tras ob ser va ções,
que o PT não pa re ce con si de rar a con tri bu i ção da
ciên cia e tec no lo gia como uma das ques tões fun da-
men ta is em seu go ver no.

A en tre vis ta, que pas so a ler, para que fi que in -
te gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  8 22685    811ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



E A RECESÃO AVANÇA ...

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de
de hoje, para des ta car ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo-
lha de S.Pa u lo, edi ção de 22 de ju lho do cor ren te,
que tra ta da re tra ção nas ven das do se tor ele tro e le-
trô ni co.

A ma té ria, in ti tu la da “Ele trô ni cos vi vem apa gão
fase 2”, mos tra que a ex pec ta ti va de que da nas ven -
das do se tor deve apro xi mar os re sul ta dos de 2003

aos de 2001, ano em que os maus re sul ta dos ob ti dos
se de ram em fun ção da cri se ener gé ti ca. A ma té ria é
de ex tre ma atu a li da de, pelo que en ten do que a in ser-
ção nos ana is do Se na do é opor tu na.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de
de hoje, para co men tar o ar ti go do jor na lis ta Mer val
Pe re i ra in ti tu la do “Um peso a me nos”, pu bli ca do hoje
no jor nal O Glo bo.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, tra ta das inú me ras di fi cul da des en fren ta das
pelo go ver no Lula para vi a bi li zar a re for ma da pre vi-
dên cia, evi den ci an do “a di fi cul da de que o PT tem em
se mis tu rar com os ou tros par ti dos” e uma “base con -
gres su al ex ces si va men te he te ro gê nea”.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Jor nal O GLOBO quar ta-fe i ra, 6 de agos to de 2003

Um peso a me nos
Mer val Pe re i ra

Das duas, uma: ou o go ver no não sabe o que
quer, e o que acon te ceu on tem na Câ ma ra re fle te um
des con tro le pe ri go so; ou, ao con trá rio, tem um in sus-
pe i ta do alto grau de de mo cra cia in ter na que per mi te à 
sua base par la men tar mu dar pra ti ca men te todo o pro -
je to de re for ma pre vi den ciá ria sem que o Pa lá cio do
Pla nal to se sin ta der ro ta do.

Para um go ver no que tem na sua co or de na ção
po lí ti ca um co nhe ci do cen tra li za dor como o che fe da
Casa Ci vil, José Dir ceu, é sur pre en den te a se gun da
hi pó te se, ain da mais de po is de tudo o que ele e o pró -
prio pre si den te Lula dis se ram so bre não abrir mão
dos pon tos bá si cos das re for mas. Mas ela é, sem dú -
vi da, a me lhor al ter na ti va.

O pre si den te che gou a se em pol gar com as pró -
pri as pa la vras e ga ran tiu, no ar dor tí pi co dos seus im -
pro vi sos, ao fa lar so bre as re for mas: “Não tem chu va,
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não tem ge a da, não tem ter re mo to, não tem cara feia,
não tem o Con gres so, nem o Po der Ju di ciá rio, só
Deus será ca paz de im pe dir que a gen te faça esse
País ocu par um lu gar de des ta que.

José Dir ceu, por seu tur no, re u niu a ban ca da do
PT vá ri as ve zes para de mar car os li mi tes além dos qua -
is não ne go ci a ria as re for mas. E vá ri as ve zes foi ul tra-
pas sa do pelo tra ba lho si len ci o so do pre si den te da Câ -
ma ra, João Pa u lo Cu nha, e do lí der do go ver no, Pro fes-
sor Lu i zi nho, que ne go ci a ram to das as al te ra ções com
o pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, com os de -
ma is par ti dos da base ali a da, e até mes mo com os de -
pu ta dos da cha ma da es quer da do PT que, sem se rem
ra di ca is como uma He lo i sa He le na ou um Babá, es ta-
vam des con for tá ve is com o rolo com pres sor que es ta va
sen do aci o na do do Pa lá cio do Pla nal to.

As ame a ças per ma nen tes de ex pul são do par ti-
do tra u ma ti za ram a ban ca da pe tis ta, que nun ca mais
será a mes ma de po is des se pe río do es tres san te de
ne go ci a ções das re for mas. A vo ta ção ex pres si va de
on tem deve ser in ter pre ta da como uma vi tó ria po lí ti ca
que cus tou mu i to caro ao go ver no, no sen ti do psi co ló-
gi co, em bo ra al guns ali a dos como o PTB e o PL te -
nham ten ta do a todo cus to trans for mar esse des gas te
em algo mais pal pá vel. E ver da de que al gu mas ver -
bas fo ram li be ra das e al guns car gos pre en chi dos,
mas nada que trans for me a vo ta ção em um mar co do
fi si o lo gis mo.

A di fi cul da de que o PT tem em se mis tu rar com
os ou tros par ti dos, aliás, é um dos ma i o res pro ble mas
do go ver no nes sa re la ção con tur ba da com os que te -
o ri ca men te com põem sua base po lí ti ca no Con gres-
so. Ali a dos como o de pu ta do fe de ral Ro ber to Jef fér-
son, lí der do PTB, por exem plo, já ex pli ci ta ram essa
du bi e da de pe tis ta ao di zer que sen te que “até pa re ce
que têm nojo de nós”.

O fato é que to dos che ga ram ao fi nal des sa pri me-
i ra eta pa da vo ta ção da pri me i ra re for ma cons ti tu ci o nal
do go ver no Lula exa us tos, lou cos para se ve rem li vres
des se peso, que fi cou gran de de ma is para uma base
con gres su al ex ces si va men te he te ro gê nea. O pre si den-
te Lula já se de cla rou lou co para en cer rar esse ca pí tu lo
e co me çar a to car seu go ver no para va ler.

O cha ma do nú cleo duro do go ver no as su miu
cons ci en te de que pre ci sa ria ga nhar tem po para re ar-
ru mar à eco no mia, e pla ne jou um pri me i ro ano de go -
ver no que se ria do mi na do pe las re for mas e pelo pro -
gra ma Fome Zero, es ca la do para ser o sím bo lo da
mu dan ça de rumo do novo go ver no. O Fome Zero não 

des lan chou e as pres sões dos mo vi men tos so ci a is
tipo MST e sem-teto, que o go ver no pen sa va po der
con tro lar até que a eco no mia vol tas se a cres cer, atro -
pe la ram a es tra té gia pre es ta be le ci da.

O go ver no tam bém não con ta va com a re a ção
fu ri bun da dos ser vi do res pú bli cos, e pen sou mes mo
que po de ria con tro lá-los com a opi nião pú bli ca ma ci-
ça men te fa vo rá vel às re for mas. O pre si den te Lula
che gou a di zer, na pri me i ra re u nião com os go ver na-
do res (para de po is des men tir), que se fos se pre ci so
jo ga ria a opi nião pú bli ca con tra os pri vi lé gi os dos ser-
vi do res. Bem que ten tou, mas não con ta va com o fogo 
ami go de den tro de sua pró pria ban ca da.

A pres são das ba ses se alas trou de tal ma ne i ra
que a so lu ção foi ace i tar emen das em pon tos onde
não se pre ten dia abrir mão, como a pa ri da de e a in te-
gra li da de dos sa lá ri os dos ser vi do res, até o der ra de i-
ro ins tan te. O úl ti mo bas tião foi o sub te to dos ma gis-
tra dos, cujo au men to o pre si den te aca bou ten do que
ace i tar on tem, de po is de se acon se lhar com al guns
go ver na do res, os gran des in te res sa dos na con ten ção
des sas des pe sas.

Tam bém a opo si ção saiu do des gas tan te pro -
ces so de ne go ci a ção da re for ma da Pre vi dên cia
sem gran des pro ve i tos po lí ti cos e lou ca para se ver
li vre da es qui zo frê ni ca si tu a ção em que se me teu:
com pro me ti da his to ri ca men te com as re for mas, ti -
nha que apro vá-la sem que isso sig ni fi cas se ade -
são ao go ver no.

Obstru iu as vo ta ções nas co mis sões, acres cen-
tou emen das, o PSDB con se guiu até mes mo em pla-
car uma pro pos ta que nun ca ha via apre sen ta do
quan do es ta va no go ver no – a re du ção da con tri bu i-
ção dos au tô no mos para in cen ti var a in clu são no sis -
te ma pre vi den ciá rio dos tra ba lha do res in for ma is.

Da re la ção de re for mas que ain da es ta ri am na
or dem do dia do go ver no –tra ba lhis ta, po lí ti ca, do Ju -
di ciá rio – a úni ca que ain da tem al gum fô le go é a tri -
bu tá ria. Mas, mes mo as sim, pode se trans for mar em
pou co mais que a mu dan ça da CPMF em im pos to
per ma nen te, mais caro. Nada di fe ren te do que se tem
vis to nos úl ti mos go ver nos.

MAIS PRESSÃO, MAIS RECUO

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na para 
co men tar três ma té ri as pu bli ca das nos jor na is Fo lha
de S.Pa u lo e O Esta do de S.Pa u lo, edi ções de 18 de 
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ju lho do cor ren te ano, que tra tam das ne go ci a ções
em tor no das mu dan ças na re for ma da pre vi dên cia.

As ma té ri as, in ti tu la das “Ata que e de fe sa”, “Mu -
dan ças che gam ao li mi te do su por tá vel, diz Pa loc ci” e
“Cor te atin gi rá vi ú vas dos atu a is apo sen ta dos”, que
so li ci to se jam in se ri das nos Ana is do Se na do Fe de-
ral, mos tram como o go ver no Lula está de sar ti cu la do
e en fra que ci do po li ti ca men te, ten do em vis ta os cons -

tan tes re cu os pro mo vi dos a cada pres são exer ci da
so bre a sua pro pos ta de re for ma.

Os tex tos que pas so a ler para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,

Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de

de hoje, para ren der ho me na gens à So ci e da de Pa ra-

en se de De fe sa dos Di re i tos Hu ma nos que ama nhã

com ple ta 26 anos de luta e uto pi as.

Em uma con jun tu ra mar ca da pela vi o lên cia, in -
to le rân cia e ar bi tra ri e da de, nas ceu a So ci e da de Pa ra-
en se de De fe sa dos Di re i tos Hu ma nos. Era 08 de
agos to de 1977, pe río do em que o Bra sil vi via sob o
jugo da ti ra nia da di ta du ra mi li tar.

Des de seu iní cio, con gre gou as vo zes que se
opu nham ao re gi me mi li tar e se cons ti tu iu na voz dos
ci da dãos que ti nham seus mais bá si cos di re i tos vi o la-
dos, seja no cam po seja na ci da de no Esta do do Pará.

Como uma obra nas ci da do caos, uma nova or -
dem se fa zia ne ces sá ria e de via ser mar ca da pelo im -
pe ra ti vo da jus ti ça, da de mo cra cia e pelo res pe i to aos
di re i tos da pes soa hu ma na. Era a sín te se pos sí vel de
re u nir, a um só tem po, na que la hora, re vo lu ci o ná ri os,
de mo cra tas, re li gi o sos, in te lec tu a is, es tu dan tes, tra-
ba lha do res do cam po e da ci da de, ho mens e mu lhe-
res, en fim, to dos aque les que se opu nham ao re gi me
mi li tar e que se dis pu nham a “Re sis tir”.

Logo se fez ne ces sá ria a cri a ção de um ins tru-
men to de di vul ga ção, de co mu ni ca ção. Assim, nas-
ceu o jor nal Re sis tên cia, pois re sis tir era o “pri me i ro
pas so”. Tra ta va-se, na ver da de, de um có di go para fa -
zer a de fe sa po lí ti ca do país, afim de pro ce der às
gran des con quis tas que a so ci e da de an si a va. Era ne -
ces sá rio tra zer de vol ta to dos os ami gos que pre ci sa-
ram fu gir, “como num rabo de fo gue te”; en tão, se fez
ne ces sá ria a luta pela anis tia. Era ne ces sá rio con-
quis tar a ter ra; en tão, se fez a luta em de fe sa dos pos -
se i ros e da Re for ma Agrá ria. Era pre ci so ter onde mo -
rar; en tão, se fez a luta pela mo ra dia. Fa zia-se ne ces-
sá rio de nun ci ar toda vi o lên cia, in jus ti ça e ar bi tra ri e-
da de co me ti da con tra cada mu lher, ne gro e cri an ça;
en tão, lá es ta va o Re sis tên cia no ti ci an do, in for man-
do e for man do ge ra ções in te i ras que cres ce ri am com
a se men te da cul tu ra em Di re i tos Hu ma nos.

E, como fer men to na mas sa, a SDDH, por in ter-
mé dio de seus mi li tan tes, ga nha ram ruas, fe i ras, pra -
ças, fá bri cas, cam pos e rios. Com um sen ti men to no
pe i to e um jor nal na mão, era a hora de ga ran tir o re -
tor no das li ber da des de mo crá ti cas; en tão, se en tor-
nou o cal do da luta pe las “Di re tas”. Em cada pas so

ha via uma cer ca, um dedo duro ou uma bala. Tal
como a re gra, a luta em de fe sa dos Di re i tos Hu ma nos
e pelo fim da di ta du ra mi li tar pres su pu nha um sé rio
ris co de ser pre so, es pan ca do ou mor to. Não fo ram
pou cas as ve zes em que a SDDH teve seu jor nal
apre en di do, seus di ri gen tes ten do que res pon der a
in qué ri tos nos ter mos da fa mi ge ra da Lei de Se gu ran-
ça Na ci o nal, so fren do aten ta dos e um in cên dio à grá -
fi ca que im pri mia o jor nal Re sis tên cia.

Como se não bas tas se tudo isso, como se não
fos se su fi ci en te ta ma nha vi o lên cia, as ar mas do la ti-
fún dio e do cri me or ga ni za do não he si ta ram em ce i far
a vida de dois ex-pre si den tes des sa en ti da de: Pa u lo
Fon tel les e Ja i me Te i xe i ra. Pres to tam bém mi nhas ho -
me na gens pós tu mas a uma mu lher de fi bra, guer re i-
ra, que lu tou con tra a di ta du ra mi li tar e que, além da
SDDH, aju dou a cons tru ir gran de par te das or ga ni za-
ções so ci a is po pu la res do Pará, mas que Deus já le -
vou pra jun to de si: Isa Cu nha, ex-pre si den te e fun da-
do ra da SDDH.

Ao lon go des ses vin te e seis anos, mais do que
os de fen so res de di re i tos hu ma nos, fo ram os des va li-
dos des ses di re i tos os mais sa cri fi ca dos nos con fli tos
de ter ra, na luta do sin di ca lis mo ru ral, nas de le ga ci as,
vi ti ma dos pela tor tu ra ou por exe cu ções su má ri as.

La men ta vel men te, ain da hoje os ten ta mos tris-
tes ci fras de vi o lên cia, seja ins ti tu ci o nal ou não. Ao
con trá rio do que pa re ce, a his tó ria da SDDH, a mais
bela de ser con ta da, é a his tó ria que ela tam bém é o
ber ço de vá ri as ou tras en ti da des de Di re i tos Hu ma-
nos que nas ce ram no seu seio, dela sur gi ram en ti da-
des de de fe sa de ne gros, mu lhe res e cri an ças e que
hoje pro du zem um vi go ro so tra ba lho em suas áre as.
É a his tó ria tam bém de vá ri os sin di ca tos com ba ti vos
que fo ram cri a dos ou ga nhos dos pe le gos, de as so ci-
a ções de mo ra do res e ou tros mo vi men tos que ti ve-
ram o apo io da SDDH e que dão con ti nu i da de a dura
ta re fa de cons tru ir a jus ti ça e a ci da da nia.

A SDDH é as sim, fe i ta de uto pi as, so nhos e co -
ra gem, esse ma te ri al má gi co tra zi do por de ze nas de
Advo ga dos, Assis ten tes So ci a is, So ció lo gos, Psi có lo-
gos e ou tros pro fis si o na is. É a es co la de ge ra ções in -
te i ras que por lá pas sa ram e, hoje, es te jam onde es ti-
ve ram, le vam con si go as se men tes de um mun do de
jus ti ça e de li ber da de.

Oxa lá da qui a 26 anos, a fren te des ta tri bu na
pos sa ser no va men te ocu pa da, não para fa lar da luta
pe los Di re i tos Hu ma nos, pos to que esta já não será
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mais ne ces sá ria, vis to que tais va lo res já es ta rão gra -
va dos como fogo no co ra ção de nos so povo, mas,
sim ples men te para sa u dá-la como con quis ta.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o país per deu um so nha dor. Um ho mem
de idéi as fir mes, que sem pre res pe i tou as idéi as dos
ad ver sá ri os. Tal vez isso ex pli que a una ni mi da de e a
tris te za de tan tos em re la ção à mor te do jor na lis ta e
em pre sá rio Ro ber to Ma ri nho.

O país de cre tou luto de três dias. Orga nis mos
in ter na ci o na is des ta cam o pa pel do pre si den te das
Orga ni za ções Glo bo nas ações vol ta das para a Edu -
ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra.

Artis tas e pro fis si o na is de rá dio, jor nal e TV fa -
lam com ca ri nho do pa trão que sem pre tra tou to dos
os fun ci o ná ri os com res pe i to.

Os ci en tis tas so ci a is e in te lec tu a is lem bram o
ho mem que in te grou o país por uma rede de te le co-
mu ni ca ções que atin ge 99,84 por cen to dos mu ni cí pi-
os bra si le i ros. São 113 emis so ras ge ra do ras e afi li a-
das, e uma pro gra ma ção que leva a cul tu ra bra si le i ra
a 130 pa í ses.

Mas esse gran de em pre en de dor, o em pre sá rio
que con tri bu iu para pro je tar o Bra sil no ce ná rio in ter-
na ci o nal, não cons tru iu ape nas um im pé rio da co mu-
ni ca ção.

Gos ta ria de des ta car o pa pel de Ro ber to Ma ri-
nho na edu ca ção e na de fe sa da ci da da nia. Ele pa u-
tou a atu a ção de suas em pre sas por uma ex tre ma
sen si bi li da de so ci al: as cam pa nhas Cri an ça Espe ran-
ça e Ação Glo bal, Ci ran da da Edu ca ção, Ami gos da
Esco la e Glo bo Co mu ni da de, prê mio Jo vem Ci en tis-
ta, além das vi nhe tas de ci da da nia, so li da ri e da de, sa -
ú de, paz no trân si to, são ape nas al guns exem plos em
mi lha res do co ti di a no da TV Glo bo.

Fa zem par te da me mó ria afe ti va de to dos nós,
os ca pí tu los do sí tio do Pica Pau Ama re lo, e os pro-
gra mas Glo bi nho, Glo bo Ciên cia, Glo bo Eco lo gia e
Ca nal Fu tu ra.

As cri an ças bra si le i ras tal vez não sa i bam o
quan to de vem a Ro ber to Ma ri nho.  Um ho mem que
sem pre amou a vida, a arte, os es por tes e o Bra sil.

Esten do meus sen ti men tos à fa mí lia de Ro ber to
Ma ri nho e aos fun ci o ná ri os das Orga ni za ções Glo bo.

Mu i to obri ga da.

“Des cre den ci a men to ar bi trá rio de ser vi ços

mé di co-hos pi ta la res pe las ope ra do ras

de pla nos de sa ú de”

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o se tor de sa ú de su ple men tar re ú ne
hoje mais de 2000 em pre sas ope ra do ras de pla nos
de sa ú de, mi lha res de mé di cos, den tis tas e ou tros
pro fis si o na is, la bo ra tó ri os e clí ni cas. Toda essa rede
pres ta do ra de ser vi ços de sa ú de aten de a mais de 34
mi lhões de con su mi do res que uti li zam pla nos pri va-
dos de as sis tên cia à sa ú de para re a li zar con sul tas,
exa mes e in ter na ções.

Veja que o se tor de sa ú de su ple men tar re ú ne
uma gi gan tes ca es tru tu ra e o con tro le, re gu la men ta-
ção e fis ca li za ção des sa es tru tu ra é da al ça da da
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de.

Dado o gi gan tis mo do se tor, as prá ti cas abu si-
vas pra ti ca das por ope ra do ras, que che gam a ter
mais de 50 mil con su mi do res, ge ram da nos em mas -
sa. São da nos de gran de re per cus são so ci al.

Uma des sas prá ti cas abu si vas, que tem cha ma-
do aten ção da so ci e da de como um todo, é a prá ti ca
do des cre den ci a men to abu si vo da rede de ser vi ços
cre den ci a das dos pla nos de sa ú de.

O Con su mi dor que ade re a um Se gu ro ou Pla no
de Sa ú de o faz com base na gama de pro du tos e ser -
vi ços ofe re ci dos pela ope ra do ra, le van do em con ta os 
mé di cos, la bo ra tó ri os, clí ni cas, hos pi ta is e ser vi ços
au xi li a res de di ag nós ti co e te ra pia cre den ci a dos, sen -
do esta uma das prin ci pa is ra zões pela es co lha de tal
ou qual for ne ce dor.

De fato, as ope ra do ras de pla nos de sa ú de, ao
ofe re ce rem seus pro du tos e ser vi ços mé di co-hos pi ta-
la res aos ci da dãos, elen cam uma gran de rede cre-
den ci a da de pres ta do res, e tal elen co cons ti tu iu, na
ma i o ria das ve zes, a ra zão de ser da ce le bra ção do
con tra to.

Ocor re que mu i tas ope ra do ras de pla nos de sa -
ú de têm pro mo vi do, de for ma ar bi trá ria, o des cre den-
ci a men to de mé di cos e hos pi ta is de seus pla nos e
esta prá ti ca, cons tan te men te uti li za da por es sas ope -
ra do ras, tem le sa do o con su mi dor, frus tran do suas
ex pec ta ti vas ini ci a is.

O des cre den ci a men to de ser vi ços mé di co-hos-
pi ta la res por par te das ope ra do ras de pla nos de sa ú-
de é, cer ta men te, um dos as sun tos mais dis cu ti dos e
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con tro ver sos na Lei de Pla nos de Sa ú de (Lei nº
9.656, de 1998) e que mais tra zem da nos ao con su-
mi dor, pois a abu si va con du ta de des cre den ci ar ser vi-
ços, sem qual quer subs ti tu i ção, é prá ti ca co mum por
par te das ope ra do ras, ape sar de ex pres sa men te pro i-
bi da de fazê-lo, não só pela Lei dos Pla nos de Sa ú de,
como pelo Có di go de De fe sa do Con su mi dor.

A Lei de Pla nos de Sa ú de, de mons tran do a
gran de pre o cu pa ção que o as sun to sus ci ta, ga nhou
um ar ti go se gun do o qual as in clu sões de ser vi ços
mé di co-hos pi ta la res im pli cam com pro mis so para
com os con su mi do res, de ven do, pois, as ope ra do ras
man tê-los du ran te todo o con tra to.

A re fe ri da Lei (Lei nº 9.656 de 1988) so men te
ad mi te a subs ti tu i ção das uni da des de ser vi ços mé di-
co-hos pi ta la res em ca sos es pe cí fi cos. Em con so nân-
cia com a Lei, para que haja a pos si bi li da de de subs ti-
tu i ção é ne ces sá ria a con cor rên cia de três fa to res:
equi va lên cia das en ti da des mé di co-hos pi ta la res, co -
mu ni ca ção aos con su mi do res com an te ce dên cia mí -
ni ma de trin ta dias e co mu ni ca ção a Agên cia Na ci o-
nal de Sa ú de.

Essas re gras bá si cas de equi va lên cia e co mu ni-
ca ção (aos con su mi do res e a Agen cia Na ci o nal de
Sa ú de), na subs ti tu i ção, nem sem pre (ou qua se nun -
ca) são cum pri das pe las ope ra do ras, acar re tan do in -
fin dá ve is pre ju í zos aos usuá ri os con tra tan tes.

Essa prá ti ca das ope ra do ras pode ge rar o de ver
de in de ni zar o con su mi dor, in de pen den te men te de
cul pa. O Có di go de De fe sa do Con su mi dor, em seu
ar ti go 14, dis põe que o for ne ce dor de ser vi ços res-
pon de in de pen den te men te de cul pa pe los da nos ca u-
sa dos por de fe i tos re la ti vos à pres ta ção de ser vi ços,
bem como por in for ma ções pres ta das de for ma in su fi-
ci en te.

Assim, ao fur tar-se de pres tar as ne ces sá ri as in -
for ma ções aos seus usuá rio/con su mi do res, fora do
pra zo le gal, res pon dem as ope ra do ras de pla nos de
sa ú de por to dos os da nos de cor ren tes das re la ções
ha vi das pela in for ma ção não for ne ci da aos seus con -
su mi do res no pra zo le gal men te es ta be le ci do pela Lei
nº 9.656/98.

Este fla gran te des res pe i to à Lei, pelo des cre-
den ci a men to sem a ade qua da in for ma ção ao con su-
mi dor, e que tem ocor ri do com mu i ta fre qüên cia, pode 
ge rar si tu a ções no mí ni mo ve xa tó ri as.

Para exem pli fi car, ima gi ne mos o fato de um
usuá rio so frer um aci den te pes so al e ne ces si tar de
cu i da dos ur gen tes. Ele é le va do a um hos pi tal que se
sabe cre den ci a do pelo seu pla no de sa ú de. Lá che -
gan do, o pa ci en te é aten di do en quan to al gum mem -
bro da fa mí lia ou acom pa nhan te pro vi den cia a “en tra-
da” do pa ci en te de for ma bu ro crá ti ca. Qual é o es pan-
to dos de seus fa mi li a res ou acom pa nhan tes quan do
a re cep ção afir ma que o hos pi tal não faz mais par te
da rede cre den ci a da do pla no de sa ú de? Qual não é o 
cons tran gi men to des tas pes so as? E mais, cor rem o
ris co de não se rem se quer aten di das, pois o hos pi tal
exi gi rá ga ran ti as de pa ga men to, sen do bem co nhe ci-
da a prá ti ca do “che que-ca u ção” que, por sua vez,
está ex pres sa men te pro i bi do por lei e re gu la men tos.
O pa ci en te pode não ser aten di do e daí ad vi rem con -
se qüên ci as gra ves re sul tan tes da re mo ção.

Sr. Pre si den te, isso tem de aca bar.
Ou tro exem plo me nos gra ve, po rém re le van te, é

o caso de um con su mi dor que, ado e cen do, pas sa a
ser tra ta do por um mé di co de uma de ter mi na da en ti-
da de hos pi ta lar cre den ci a da. Cria-se en tre o pa ci en te
e o mé di co um laço de con fi an ça, uma re la ção pes so-
al, pois o mé di co co nhe ce seu his tó ri co, sua evo lu ção
clí ni ca, etc. E, de re pen te, sem qual quer mo ti vo, ao
vol tar para uma con sul ta, o con su mi dor des co bre que 
seu mé di co não é mais cre den ci a do de seu pla no de
sa ú de. Ele não é mais seu mé di co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es sas si tu a-
ções ocor rem mi lha res de ve zes to dos os dias e os con -
su mi do res, co ra jo sos, aca bam indo le var suas frus tra-
ções para o ju di ciá rio ou para os ór gãos de pro te ção do
con su mi dor, o que de man da tem po e di nhe i ro.

A Agên cia Na ci o nal de Sa ú de, au tar quia cri a da
para re gu la men tar e fis ca li zar as ope ra do ras de pla -
nos de sa ú de, deve ado tar me di das enér gi cas para
evi tar o des cre den ci a men to ar bi trá rio.

Se a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de não se an te ci-
par nas me di das para co i bir este tipo de prá ti ca, sua
cre di bi li da de e até sua le gi ti mi da de es ta rão com pro-
me ti das.

Enten do que é mu i to mais sen sa to e pru den te
evi tar que o pro ble ma ocor ra (o que é fun ção da
ANS), le san do mi lha res de con su mi do res, do que fa -
zer com que es tes abar ro tem os nos sos tri bu na is em
bus ca de le gí ti mas in de ni za ções.
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De i xo, por tan to um ape lo: que a Agên cia Na ci o-
nal de Sa ú de seja enér gi ca na con ten ção de abu sos
pra ti ca dos por ope ra do ras de pla nos de sa ú de, re cor-
dis tas de re cla ma ções nos PROCONs de todo País,
so bre tu do quan to à ques tão do des cre den ci a men to
ar bi trá rio de ser vi ços mé di co-hos pi ta la res.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
O SR. NEY SUASSUANA (PMDB – PB. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, A mor te de Ro ber to Ma ri nho, ocor ri-
da no iní cio da no i te de on tem, no Rio de Ja ne i ro, al -
can ça e co mo ve a to dos nós de ma ne i ra in dis far çá vel.

Há mais de sete dé ca das, o Bra sil co me çou a
con vi ver com essa per so na li da de sin gu lar, do ta da de
um es pe ci al ta len to para a co mu ni ca ção.

Um ho mem que, pela for ça de seus inú me ros
pre di ca dos, pro por ci o nou a vá ri as ge ra ções a des co-
ber ta e mes mo a re des co ber ta da cul tu ra bra si le i ra e,
por tan to, do pró prio Bra sil.

Re mon ta ao fi nal do pri me i ro quar tel do sé cu lo
pas sa do seu in gres so no jor na lis mo diá rio, se guin-
do-se ao fa le ci men to de seu pai, o tam bém Jor na lis ta
Iri neu Ma ri nho, três se ma nas de po is de en tre gar ao
País aque le que se to ma ria, nas úl ti mas dé ca das, um
de seus prin ci pa is ve í cu los de in for ma ção – o jor nal O
Glo bo.

Por op ção, com a hu mil da de dos ra ros se res
aben ço a dos pela ver da de i ra sa be do ria, Ro ber to Ma -
ri nho sou be tri lhar to dos os ca mi nhos da co mu ni ca-
ção, ini ci an do-se na pro fis são em po si ções mo des tas
– em um ges to de ex tem po râ nea ma tu ri da de, re co-
nhe cen do sua pró pria inex pe riên cia de jo vem –, até
gal gar um pos to cen tral, de re fe rên cia, na co mu ni ca-
ção bra si le i ra dos úl ti mos qua ren ta anos.

Sem qual quer ba ir ris mo, Se nhor Pre si 4en te,
não he si to em afir mar que esse ho mem che gou a um
lu gar de des ta que mes mo na co mu ni ca ção mun di al,
de vez que, para or gu lho de to dos os bra si le i ros, os
pro du tos das Orga ni za ções Glo bo, no ta da men te da
TV Glo bo, es pa lha ram-se por to dos os qua dran tes do
pla ne ta.

Em uma exis tên cia lon ga e fe cun da, e gra ças,
so bre tu do, a suas múl ti plas ha bi li da des, as ini ci a ti vas
de Ro ber to Ma ri nho che ga ram vir tu al men te a to dos
os cam pos da ati vi da de hu ma na, como edu ca ção e
cul tu ra, com a Fun da ção que leva seu nome, a edi ção

de li vros com obras de ine gá vel va lor, em pre en di men-
tos que se so mam a uma vas ta co le ção de fe i tos.

Mas foi es pe ci al men te na mo de la gem das
Orga ni za ções Glo bo que Ro ber to Ma ri nho ex ce-
deu-se, le van do cul tu ra e in for ma ção, edu ca ção e en -
tre te ni men to para mi lhões de bra si le i ros em toda a
ex ten são do imen so ter ri tó rio na ci o nal.

As Orga ni za ções Glo bo, mais do que um mero
con glo me ra do de em pre sas de co mu ni ca ção em bus -
ca de lu cro, mos tra ram-se, ao lon go de sua exis tên-
cia, um com ple xo em pre sa ri al in ti ma men te li ga do e
com pro me ti do com os des ti nos dos bra si le i ros; sin ce-
ra men te pre o cu pa das com a vida des ses mi lhões de
ci da dãos.

São in con tá ve is as pro mo ções de uti li da de pú -
bli ca e de cu nho emi nen te men te so ci al re a li za das pe -
los ve í cu los da Glo bo, em uma obs ti na da luta para re -
ver ter e de sa gra var o co ti di a no dos bra si le i ros des-
pos su í dos, que se be ne fi ci a ram e se be ne fi ci am de
suas cam pa nhas co mu ni tá ri as.

A in te li gên cia, a sen si bi li da de e o tino em pre sa-
ri al de Ro ber to Ma ri nho, sem pre im pul si o na do por um 
es pí ri to au daz e ine qui vo ca men te ino va dor, ga ran ti-
ram a esse no tá vel bra si le i ro a exem pla ri da de de sua
exis tên cia.

Ami go de seus ami gos, do ta do de uma sin ce ra e 
inex ce dí vel pre o cu pa ção com o Bra sil e sua gen te,
Ro ber to Ma ri nho aden tra, por hon ra e mé ri to, o pan -
teão dos ver da de i ros pais-fun da do res de um Bra sil
con tem po râ neo de si mes mo e per fe i ta men te à al tu ra
de seus de sa fi os e po ten ci a li da des.

À Dona Lily Ma ri nho, aos fi lhos Ro ber to Iri neu,
José Ro ber to e João Ro ber to, aos de ma is fa mi li a res
e a toda essa for mi dá vel co mu ni da de de pro fis si o na is
que in te gram as Orga ni za ções Glo bo as mi nhas con -
do lên ci as.

Te nho cer te za de que a vida de Ro ber to Ma ri nho
será sem pre re fe rên cia e ins pi ra ção para as ge ra ções
pre sen tes e fu tu ras de bra si le i ros que acre di tam no Bra -
sil e cons tro em, na luta co ti di a na, um País me lhor.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nada mais

ha ven do a tra tar, sob as ben ções de Deus, a Pre si-
dên cia vai en cer rar os tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en cer-
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 37 
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. (vago) 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA 
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL –DF) 

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1. João Batista Motta (PPS)* 
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Lúcia Vânia 

*Vaga cedida ao PPS. 
Atualizada em 15.05.2003 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT – PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL – BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. (vago) 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR 
A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

TEMPORÁRIA 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-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) 
(vago) 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 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. 
Fátima Cleide 2. 

PMDB 
Amir Lando 1. 
Juvêncio da Fonseca 2. 

PFL 
Roseana Sarney 1. 
PSDB 
Lúcia Vânia 1. 
PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. 

Atualizada em 13.05.2003 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Sibá Machado 1. 
Aelton Freitas 2. 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. 
Íris de Araújo 2. 

PFL 
Leomar Quintanilha 1. 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. 

PPS 
Álvaro Dias 1. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT) 
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Flávio Arns 1. 
Eurípedes Camargo 2. 

PMDB 
Ney Suassuna 1. 
Garibaldi Alves Filho 2. 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. 

 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 
 

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP) 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR) 

Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Vago 1. 
Vago 2. 

PMDB 
Mão Santa 1. 
Papaléo Paes* 2. 

PFL 
Renildo Santana 1. 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. 

PDT 
Augusto Botelho 1. 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

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 
(vago) 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 
Papaléo 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. Renildo Santana 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
(vago) 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

* Desfiliou-se do PSDB, passando a integrar a bancada do PMDB em 14.05.2003..  
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS “INDICAÇÕES 
APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO 
(7 titulares e 7suplentes) 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 
 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.  
 
 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 

Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Arthur Virgílio Neto 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 21.05.03 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 



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) 
Heloísa Helena 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 
(vago) 7. (vago) 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

 

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. 
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 



 

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes) 

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca 
Íris de Araújo 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 07.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 



 

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 Salvati 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. Romero Jucá 
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  

Atualizada em 22.05.2003 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 

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. Romero Jucá 
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. (vago) 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

Atualizada em 22.05.2003 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 

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 nº 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. Romero Jucá 
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constrangimento que lhe foi imposto pelo site Observatório da Imprensa, que chegou a 
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executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 641 
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Alvorada. 664 
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Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, que dá nova redação ao § 4º 
do art. 225 da Constituição Federal, para incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional. 614 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 640 

 
Requerimento nº 661, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 e 221, inciso 

I, do Regimento Interno, que seja inserido em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
jornalista Roberto Irineu Marinho. 710 
 
DUCIOMAR COSTA 
 

Rejeita a conduta da empresa Vale do Rio Doce que ingressou com ação de 
indenização de danos morais contra o jornal O Liberal. 332 
 
EDISON LOBÃO 
 

Parecer nº 974, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 705, de 2002 (nº 1.859/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Nova Esperança a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cipó, Estado da Bahia. 095 

 
Parecer nº 993, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 129, de 2003 (nº 2.144/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação “Comunidade Viva” de Dom Pedro, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. 173 

 
Parecer nº 1.030, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 274, de 2003 (nº 1.848/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Pedreiras a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão. 298 

 
Parabeniza o Senador Garibaldi Alves Filho pois é com grande sabedoria que 

este apresenta a matéria ao Senado Federal. (pelo discurso pronunciado) Aparte ao 
Senador Garibaldi Alves Filho. 342 

 
Parecer nº 1.037, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 39, de 2003 (4.016/2001, na Casa de Origem), de iniciativa do Presidente 
da República que concede pensão especial a Mário Kozel e Terezinha Kozel. 696 
 
EDUARDO AZEREDO 
 

Parecer nº 981, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
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que autoriza a Associação Comunitária Boas Novas, a executar serviço de radiodifusão 
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para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Ataléia, Estado de Minas Gerais. 181 
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Parecer nº 1.000, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 155, de 2003 (nº 2.217/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Montes Claros, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais. 202 

 
Parecer nº 1.003, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 163, de 2003 (nº 2.168/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pró-Arte para o Desenvolvimento 
Artístico e Cultural (PROART), a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Patrocínio do Muriaé, Estado de Minas Gerais. 215 

 
Parecer nº 1.009, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 173, de 2003 (nº 2.182/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio e Televisão Libertas Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Elói Mendes, Estado 
de Minas Gerais. 239 

 
Parecer nº 1.010, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 174, de 2003 (nº 2.183/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Central de Telecomunicações Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Corinto, Estado de 
Minas Gerais. 241 

 
Parecer nº 1.011, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 175, de 2003 (nº 2.184/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Santamariense de Comunicações Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa 
Maria de Itabira, Estado de Minas Gerais. 243 

 
Parecer nº 1.014, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 184, de 2003 (nº 2.221/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Camanducaia, Estado de Minas Gerais. 249 

 
Comenta as matérias intituladas “Tapa em todas as direções”, publicada no 

jornal Correio Braziliense, e “MST diz que fará Reforma Agrária ‘no tapa’”, publicada no 
jornal Folha de S.Paulo, ambas edições de 06 de agosto do corrente. 669 

 
Solicita a transcrição nos Anais do Senado Federal do artigo publicado na revista 

Isto É, de 30 de julho do corrente, sob título “Guardião do Saber”, que trata de entrevista 
com o físico Ennio Candotti e a visão do PT de desconsiderar a contribuição da ciência e 
tecnologia. 811 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Projeto de Lei nº 29, de 2003 – CN – que abre aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no 
valor de R$269.086.568,00 para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária 
vigente. 311 

 
Alerta ao Governo Federal para que exerça a autoridade necessária no 

cumprimento dos princípios constitucionais, tendo em vista constantes manifestações 
populares, que têm infligido o estado de direito. 335 

 
Requerimento nº 635, de 2003, que requer, nos termos do disposto no artigo 

221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento de Vera Lúcia Pagani Cardoso, 
Secretária Executiva do Município de Araguaína – TO, ocorrido em 5 de agosto de 2003: 
inserção em ata de voto de profundo pesar e apresentação de condolências à família e ao 
Estado do Tocantins. 405 
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Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 2003, que acrescenta o § 3º ao art. 
215 da Constituição Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura. 587 

 
Requerimento nº 652, de 2003, que requer voto de aplauso pela conquista, 

ontem, da primeira Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos, em São Domingos, pelo 
atleta brasiliense Hudson Santos de Souza, na modalidade de 5 mil metros. 650 
 
EDUARDO SUPLICY 
 

Comunica a inauguração do Centro Educacional Unificado (CEU), localizado no 
bairro de Guaianases, na cidade de São Paulo. 343 

 
Cumprimenta a Senadora Serys Slhessarenko pela sua contínua preocupação 

para com as estradas brasileiras. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 347 
 
Aduz sua preocupação quanto ao resgate da ex-senadora Ingrid Betancourt. 

Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 428 
 
Demonstra sua preocupação com a manifestação em protesto pela aprovação da 

Reforma Previdenciária. 595 
 
Felicita os Estados Unidos pela posição contrária à construção de muro, por 

Israel, incorporando terras palestinas na Cisjordânia. 595 
 
Requerimento nº 659, de 2003, que requer, nos termos dos artigos 218, inciso 

VII e 221 do Regimento Interno inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
Jornalista Roberto Marinho, bem como a apresentação de condolências à família e ao 
Estado do Rio de Janeiro. 709 

 
EFRAIM MORAIS 
 

Deseja boas vindas ao Senador Maguito Vilela, pelo seu retorno ao Senado 
Federal. Aparte ao Senador Maguito Vilela. 415 

 
Presta homenagem pelo transcurso dos 418 anos de emancipação da cidade de 

João Pessoa – PB. 418 
 
Relata sua participação na II Conferência Interparlamentar de Energia e da XV 

Reunião da Comissão de Energia e Minas do Parlamento Latino-Americano, no México, e 
comenta a crise de energia elétrica no Brasil. 418 

 
Critica a taxação de inativos e à diminuição de pensões, constantes da proposta 

de reforma da previdência. 652 
 
Projeto de Lei do Senado nº 319, de 2003, que dispõe sobre a utilização dos 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de 
prestações em atraso relativas a financiamento habitacional concedido no âmbito do 
Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 746 

 
Solidariza-se com o Senador Magno Malta pelo tema abordado. Aparte ao 

Senador Magno Malta. 782 
 
Parabeniza o Senador Paulo Paim pela sua posição firme assumida na vida 

pública e demonstra sua posição quanto à taxação dos inativos. Aparte ao Senador Paulo 
Paim. 786 

 
Faz um alerta do descaso em que o Governo tem tratado os Municípios. 794 

 
Faz um apelo à Senadora Ana Júlia Carepa em vista da crise enfrentada pelos 

Municípios. Aparte à Senadora Ana Júlia Carepa. 798 
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EURÍPEDES CAMARGO 
 
Projeto de Resolução nº 33, de 2003, que acrescenta §§ 1º e 2º ao art. 224 e 

revoga o inciso II do art. 225 do Regimento Interno do Senado Federal, para permitir que 
Senador possa sugerir  a Outro Poder a prática de determinado ato ou a remessa de 
proposição sobre matéria de sua iniciativa exclusiva. 750 
 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Requerimento nº 628, de 2003, que requer, nos termos do art. 221, inciso I, que 
sejam apresentadas as condolências à família de Paulo Frateschi, Presidente do Diretório 
Estadual do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, pelo falecimento de seu filho, Júlio 
Frateschi, ocorrido no dia 29 de junho, vítima de acidente automobilístico. 398 

 
Requerimento nº 634, de 2003, que requer, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, 

do Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 513, de 2003. 404 
 
Anuncia a chegada do Programa “Fome Zero” ao Estado de Rondônia. 436 
 
Parecer nº 1.033, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 112, de 2003 (nº 2.107/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a COMEV – Rádio Comunitária Cultura FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cabixi, Estado de Rondônia. 469 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 636 

 
Homenageia o povo acreano e à sua história de luta pela liberdade e 

autodeterminação. 675 
 
FLÁVIO ARNS 
 

Presta homenagem à cidade de Curitiba – PR, escolhida como a “Capital 
Americana da Cultura 2003”. 071 

 
Parecer nº 977, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 31, de 2003 (nº 1.727/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Sociedade Rádio Palmeira Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Palmeira das Missões, Estado do Rio 
Grande do Sul. 107 

 
Parecer nº 978, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 43, de 2003 (nº 1.903/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Dom Zygmund Felinski, para o Desenvolvimento 
Social, Cultural e Artístico a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Guarani das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. 109 

 
Parecer nº 1.027, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 251, de 2003 (nº 2.305/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional e Cultural de Praia Grande 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Praia 
Grande, Estado de São Paulo. 288 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2002, de 

autoria do Senador Chico Sartori, que inclui a disciplina Noções de Cidadania no currículo 
do ensino fundamental e do ensino médio. 648 

 
Requerimento nº 655, de 2003, que requer, nos termos do Regimento Interno, 

art. 218, caput, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento no dia de ontem, do 
presidente das Organizações Globo, Roberto Marinho. 707 
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GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Parecer nº 971, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 370, de 1999, de autoria do Senador Lauro Campos, que revoga 
disposição que restringe o princípio da impenhorabilidade do bem de família, constante do 
art. 82 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991; e sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
145, de 2000, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, que revoga dispositivos das Leis nº 
8.245, de 18 de outubro de 1991, e da Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, que tramitam 
em conjunto (em audiência, nos termos do Requerimento nº 253, de 2003). 015 

 
Demonstra seu otimismo com as notícias veiculadas pela imprensa sobre a 

transposição das águas do Rio São Francisco. 340 
 
Faz um apelo ao Governo Federal por mais atenção aos municípios e pelo 

fortalecimento do Ministério das Cidades. 655 
 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 

Relata as comemorações dos 101 anos da Revolução Acreana. 411 
 
GERSON CAMATA 
 

Parecer nº 1.022, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 218, de 2003 (nº 1.737/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à SM Comunicações Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pedro Canário, Estado do 
Espírito Santo. 271 

 
Parecer nº 1.029, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 270, de 2003 (nº 1.805/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Piúma – ARCOP a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piúma, Estado do Espírito Santo. 294 

 
Parecer nº 1.031, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 277, de 2003 (nº 1.906/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária Mensagem FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito 
Santo. 302 
 
HÉLIO COSTA 
 

Parecer nº 979, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 75, de 2003 (nº 2.023/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Nova Barrense de Comunicação e Radiodifusão – ANCORA, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José da Barra, Estado de 
Minas Gerais. 114 

 
Parecer nº 982, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 86, de 2003 (nº 2.044/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e Desenvolvimento Cultural de 
Mutum – ACORDECUM, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Mutum, Estado de Minas Gerais. 128 

 
Parecer nº 983, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 94, de 2003 (nº 2.048/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Beneficente Artística e Cultural de Coromandel – 
MG – ASCOBEN, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coromandel, 
Estado de Minas Gerais. 132 

 
Parecer nº 985, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 103, de 2003 (nº 2.068/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Bonfim Esperança – ABESPE, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Bonfim, Estado de Minas Gerais. 139 
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Parecer nº 986, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 106, de 2003 (nº 2.092/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Beneficente e Comunitária de Dona Euzébia – MG a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dona Euzébia, Estado de Minas Gerais. 142 

 
Parecer nº 988, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 113, de 2003 (nº 2.108/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais. 152 

 
Parecer nº 989, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 115, de 2003 (nº 2.113/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Araújos – ACCA, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Araújos, Estado de Minas Gerais. 156 

 
Parecer nº 997, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 135, de 2003 (nº 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Cachoeirense de Integração e Comunicação, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. 189 

 
Parecer nº 998, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 147, de 2003 (nº 1.988/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza o Centro Social, Educacional e Cultural do Rio Preto, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Preto, Estado de Minas Gerais. 193 

 
Parecer nº 1.005, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 166, de 2003 (nº 2.173/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores dos Bairros Novo Progresso e 
Alvorada – A.M.B., a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Águas 
Vermelhas, Estado de Minas Gerais. 223 

 
Parecer nº 1.008, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 169, de 2003 (nº 2.177/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Educativa Cordisburgo – FM, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cordisburgo, Estado de Minas 
Gerais. 235 

 
Requerimento nº 626, de 2003, que, com fulcro no art. 222, § 1º, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requer consideração de voto de louvor à proposta do ex-
Chanceler israelense Shimon Peres de internacionalização da parte antiga da cidade de 
Jerusalém, com vistas à cessação das hostilidades árabe-israelenses. 360 

 
Discussão da Proposta de Emenda à Constituição, nº 21, de 2003, que altera a 

redação dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição Federal, dispondo sobre a competência do 
Congresso Nacional para apreciar os atos de outorga e renovação de concessão e 
permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 401 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 638 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2002, de 

autoria do Senador Chico Sartori, que inclui a disciplina Noções de Cidadania no currículo 
do ensino fundamental e do ensino médio. 647 

 
Encaminha os requerimentos nos 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 

em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho, a votação. 710 
 
Faz comentários sobre a vida do jornalista Roberto Marinho. 715 
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HELOÍSA HELENA 
 

Explica o incidente envolvendo S. Exª. no dia 1º de agosto de 2003, no Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS), em Brasília. 390 

 
Requerimento nº 629, de 2003, que solicita informações ao Ministro de Estado 

da Justiça, Sr. Márcio Thomas Bastos, sobre ação da Polícia Federal. 399 
 
Requerimento nº 630, de 2003, que solicita informações ao Ministro de Estado 

da Previdência e Assistência Social, Sr. Ricardo Berzoini, sobre ação da Polícia Federal. 399 
 
Exalta a marcha dos servidores públicos, realizada ontem, em protesto contra a 

Reforma da Previdência e solicita à Procuradoria Parlamentar do Senado para a adoção de 
providências referente à agressão sofrida por S. Exª durante manifestação na sede do INSS 
em Brasília. 722 
 
HERÁCLITO FORTES 
 

Discute a gravidade da crise nos Municípios brasileiros. 380 
 
IDELI SALVATTI 
 

Parecer nº 1.024, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 238, de 2003 (nº 2.345/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Araquari, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina. 277 

 
Requerimento nº 627, de 2003, que requer, nos termos do inciso 1º, do art. 397 

do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado o Senhor Antônio Palocci 
Filho, Ministro de Estado da Fazenda, para prestar esclarecimentos sobre a necessidade ou 
não de um novo acordo da República Federativa do Brasil com o Fundo Monetário 
Internacional e caso confirme-se a imprescindibilidade, quais as perspectivas de 
negociação de cláusulas que possam garantir volumes maiores de recursos para 
investimentos. 361 

 
Relata a crise financeira instalada nos municípios brasileiros que esta gerando 

protestos e paralisações nas prefeituras. 421 
 
Encaminha os requerimentos nos 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 

em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho, a votação. 712 
 
Critica o prenúncio da greve dos prefeitos em protesto contra a diminuição dos 

repasses do Fundo de Participação dos Municípios e congratula o Governo Federal pelo 
seu compromisso com a inclusão de solicitações no texto da Reforma Tributária. 723 

 
Discussão, em conjunto, do Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2002, que 

institui o ano de 2002 como “Ano do Educador” e dá outras providências, e da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 34, de 1999, que altera dispositivos dos artigos 165, 166, 167 da 
Constituição Federal. 755 

 
Tece comentários sobre a possível greve de prefeitos em virtude da crise 

financeira a qual passa os municípios. 791 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2003, que acrescenta § 4º ao art. 114 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
determinar que a identificação do veículo constará de microprocessador (chip) nele 
instalado. 485 
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JOÃO BATISTA MOTTA 
 

Parecer nº 1.032, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2001, tendo como primeiro signatário 
o Senador Ney Suassuna, que introduz § 11 ao art. 37 da Constituição Federal para 
disciplinar a perda do cargo do servidor público não estável. 465 

 
Explana o estado precário de conservação da BR-101 situada entre os Estados 

do Rio de Janeiro e Bahia. 657 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Parecer nº 987, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 108, de 2003 (nº 2.103/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Vida a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 147 

 
Parecer nº 1.006, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 167, de 2003 (nº 2.174/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Nova Esperança FM, Cultural e 
Comunicação Social, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 227 

 
Parecer nº 1.017, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 192, de 2003 (nº 2.028/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Fundação Juracy Marden a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itambé, Estado da Bahia. 259 

 
Parecer nº 1.026, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 250, de 2003 (nº 2.122/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Bailon Lopes Carneiro para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Conceição do Coité, 
Estado da Bahia. 285 

 
Relata o seminário “Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável”, 

realizado na capital do Acre. 349 
 
Comenta o discurso da Oposição de que o país estaria em crise. 795 

 
JONAS PINHEIRO 
 

Parecer nº 970, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 121, de 2003 (nº 2.124/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Luverdense de Radiodifusão Comunitária a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. 011 

 
Faz um apelo ao Governo Federal para sustentar o preço do milho no mercado 

interno, a fim de assegurar a lucratividade dos produtores. 398 
 
JORGE BORNHAUSEN 
 

Parecer nº 973, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 693, de 2002 (nº 1.817/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de Pais e Professores a executar Serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São José, Estado de Santa Catarina. 090 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Requerimento nº 640, de 2003, que requer que a Sessão Solene destinada a 
homenagear o ex-Senador Dinarte Mariz pelo transcurso dos cem anos de seu nascimento, 
prevista para o dia 22 do corrente, seja transformada em homenagem na Hora do 
Expediente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno. 434 
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Defende emendas à proposta de Reforma Tributária com o objetivo de aumentar 
a arrecadação dos municípios e estados. 605 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 642 
 
JOSÉ JORGE 
 

Solidariza-se com o Senador Demóstenes Torres pela forma objetiva como 
apresenta as deficiências na operação do Governo Lula. Aparte ao Senador Demóstenes 
Torres. 383 

 
Fala sobre os resultados divulgados pela ONU acerca do IDH de todos os países 

do mundo e do avanço do Brasil em relação a sua posição no IDH. 460 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2002, de 

autoria do Senador Chico Sartori, que inclui a disciplina Noções de Cidadania no currículo 
do ensino fundamental e do ensino médio. 645 

 
Encaminha os requerimentos nos 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 

em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho, a votação. 713 
 
JOSÉ MARANHÃO 
 

Demonstra sua felicidade pela comemoração dos 418 anos de fundação da 
cidade de João Pessoa – PB. 384 
 
JOSÉ SARNEY 

 
Requerimento nº 654, de 2003, que requer, nos termos do art. 213 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a homenagem pelo falecimento do Jornalista Roberto Irineu 
Marinho. 706 

 
Requerimento nº 663, de 2003, que requer, nos termos do art. 199 do Regimento 

Interno, a realização de Sessão Especial do Senado, em data a ser oportunamente 
marcada, destinada a reverenciar a memória do Jornalista Roberto Irineu Marinho, 
Presidente das Organizações Globo, falecido no dia 6 de agosto de 2003. 715 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 

Parecer nº 1.012, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 177, de 2003 (nº 2.186/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão a Ibiapina Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Coronel Sapucaia, Estado de 
Mato Grosso do Sul. 245 

 
Parecer nº 1.035, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 139, de 2003 (nº 2.159/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação e Rádio Comunitária do Bairro de 
São Bernardo – Campinas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo. 687 
 
LEONEL PAVAN 
 

Cumprimenta o Senador Paulo Paim pelo excelente trabalho que desenvolve na 
luta para melhorar o nível social do Brasil. Aparte ao Senador Paulo Paim. 329 

 
Faz comentários a respeito do Programa “Fome Zero” e sobre o 

descontentamento do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com as críticas do PSDB ao seu 
governo. 331 
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Faz um apelo ao Governo Lula para que dê continuidade aos projetos 
implantados no governo passado na área de saúde. 350 

 
Solicita que sejam inseridas, nos Anais do Senado, as matérias intituladas “Lula 

apagou a Terceira Via, diz jornal” e “Amorim tenta explicar crítica de Lula aos EUA”, 
publicadas no jornal O Globo, edição de 16 de julho do corrente. 439 

 
Requerimento nº 653, de 2003, que requer voto de Aplauso ao atleta Hudson de 

Souza que ganhou medalha de ouro na corrida de 5.000 metros no Pan. 651 
 
Cumprimenta o Senador Efraim Morais pelo seu discurso e afirma a 

intranqüilidade vivida no País com relação aos idosos. Aparte ao Senador Efraim Morais. 653 
 
Demonstra sua preocupação com a possibilidade de estiagem prolongada no 

Estado de Santa Catarina, que, posteriormente, irá atrapalhar o início do plantio das 
culturas de verão e até mesmo interferir no desempenho da próxima safra. 679 

 
Faz algumas considerações sobre a matéria intitulada “Brant: Foi o primeiro teste 

e o governo falhou”, publicada no jornal O Globo, de 18 de julho do corrente, e que trata do 
processo de discussão da Reforma da Previdência. 679 

 
Requerimento nº 665, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno do Senado Federal, homenagens pelo falecimento do Jornalista Roberto Marinho. 715 
 
Manifesta sua profunda preocupação com o futuro dos municípios brasileiros, em 

decorrência da grave crise financeira provocada pela queda dos recursos do FPM 
repassados pelo Governo Federal. 788 

 
Cumprimenta a Senadora Serys Slhessarenko pelo seu brilhante discurso. 

Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 793 
 
Comenta as matérias publicadas nos jornais Folha de S.Paulo e O Estado de 

S.Paulo, de 18 de julho do corrente, respectivamente, sob títulos “Ataque e defesa”, 
“Mudanças chegam ao limite do suportável, diz Palocci” e “Corte atingirá viúvas dos atuais 
aposentados”. 814 
 
LÚCIA VÂNIA 
 

Destaca o artigo “Tirando o corpo fora”, da jornalista Dora Kramer, da coluna do 
Jornal do Brasil, do dia 31 de julho de 2003. 357 

 
Defende a participação dos prefeitos municipais na discussão envolvendo a 

reforma tributária e o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 396 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 641 

 
Requerimento nº 660, de 2003, que requer, nos termos do art. 218, do 

Regimento Interno, que sejam prestadas as seguintes homenagens de pesar, pelo 
falecimento do Sr. Roberto Irineu Marinho. 709 

 
Presta homenagem de pesar pelo falecimento do Jornalista Roberto Marinho. 819 

 
LUIZ OTAVIO 
 

Critica a construção, pela Vale do Rio Doce, do pólo siderúrgico no Estado do 
Maranhão. 385 

 
Projeto de Lei do Senado nº 313, de 2003, que acrescenta o inciso XXII ao art. 6º 

da Lei nº 7.713, de dezembro de 1988, para isentar do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Físicas quaisquer rendimentos percebidos por maiores de oitenta anos de idade. 631 
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MAGNO MALTA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2003, que altera a Lei nº 10.201, de 14 de 
fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, e dá outras 
providências, para criar condição para o repasse de recursos. 627 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 639 

 
Manifesta pesar pelo falecimento do empresário e jornalista Roberto Marinho. 780 
 
Mostra a importância da aprovação da Reforma da Previdência pela Câmara dos 

Deputados. 780 
 

MAGUITO VILELA 
 

Comenta a sua volta, depois de cinco meses de licença, ao Senado e faz uma 
análise a respeito do Governo do Presidente Lula. 412 

 
Requerimento nº 657, de 2003, que requer, nos termos regimentais, que seja 

apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto 
Marinho, apresentando condolências às Organizações Globo e à família. 708 

 
Encaminha os requerimentos nos 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 

em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho, a votação. 711 
 
Parabeniza o Senador Magno Malta pelo importante pronunciamento. Aparte ao 

Senador Magno Malta. 781 
 
MÃO SANTA 
 

Demonstra sua imensa satisfação em presenciar o retorno do Senador Maguito 
Vilela à Casa. Aparte ao Senador Maguito Vilela. 416 

 
Elogia o Senador Efraim Morais por conhecer toda a problemática energética do 

Brasil e faz observações a respeito do tema apresentado. Aparte ao Senador Efraim Morais. 418 
 
Afirma, assim como o Senador Ney Suassuna, sua indignação pelo explicitado 

no artigo do Jornal da Paraíba. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 426 
 
Congratula o Senador Antonio Carlos Valadares pelo seu pronunciamento que 

enriquece e demonstra sua preocupação com os impostos. Aparte ao Senador Antonio 
Carlos Valadares. 600 
 
MARCELO CRIVELLA 
 

Solicita equilíbrio das forças envolvidas na discussão das Reformas 
Constitucionais. 613 
 
MARCO MACIEL 
 

Parecer nº 1.016, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 190, de 2003 (nº 2.206/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Fundação Manoel Paes, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Brejão, Estado de Pernambuco. 255 

 
Faz apelo ao Governo do Presidente Lula, para que dê continuidade e ampliação 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 661 
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Requerimento nº 668, de 2003, que solicita o encaminhamento, pelo Senado 
Federal, de voto de pesar pelo falecimento do Professor Antonio Vilaça. 752 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Faz considerações sobre o pouso de um avião militar francês na Amazônia, sem 
autorização do governo brasileiro, para resgatar uma ex-senadora colombiana. 427 

 
Encaminha requerimento nº 650, de 2003, de autoria do Senador Aloizio 

Mercadante, que pede a tramitação conjunta do projeto apresentado pelo Senador 
Mozarildo Cavalcanti, junto ao Estatuto do Idoso, do Senador Paulo Paim, a votação. 644 

 
Sugere ao Ministro da Casa Civil da Presidência da República a transferência de 

terras da União para o Estado de Roraima. 662 
 
Fala da necessidade de um crescimento econômico, com vistas a diminuir a 

crise de desemprego no Brasil. 803 
 
NEY SUASSUNA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 305, de 2003, que acrescenta título, com três 
artigos, ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal -, e 
artigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal -, para disciplinar 
a realização de investigações policiais preparatórias, determinar o seu sigilo, bem como 
tipificar o crime de violação de sigilo policial. 361 

 
Indaga a matéria apresentada pelo Senador Luiz Otávio, em relação a Vale do 

Rio Doce deslocar investimentos para uma área distante. Aparte ao Senador Luiz Otávio. 388 
 
Felicita a volta do Senador Maguito Vilela. Aparte ao Senador Maguito Vilela. 415 
 
Confirma o estado de penúria em que se encontram os municípios. Aparte à 

Senadora Ideli Salvatti. 423 
 
Demonstra sua irritação sobre um artigo publicado no Jornal da Paraíba, 

assinado pelo Deputado Federal Inaldo Leitão, com o título: “Para que serve o Senado?” 424 
 
Encaminha os requerimentos nos 660 e 661, de 2003, que requer seja inserido 

em ata voto de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Irineu Marinho,  a votação. 714 
 
Parabeniza o discurso do Senador Paulo Paim. Aparte ao Senador Paulo Paim. 785 
 
Explana a criação da Frente Parlamentar Pró-Municípios com vistas a encontrar 

soluções para o problema emergencial dos Municípios. 797 
 
OSMAR DIAS 
 

Requerimento nº 632, de 2003, que requer, nos termos do art. 256 do Regimento 
Interno, a retirada, em caráter definitivo, da proposta a Emenda à Constituição nº 21, de 
2003. 402 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 635 

 
Parecer nº 1.036, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 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 do Paraná, 
Estado de Paraná. 692 
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PAPALÉO PAES 
 

Parecer nº 1.025, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 240, de 2003 (nº 2.211/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Rio Grande da Serra, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Grande da Serra, Estado de 
São Paulo. 281 

 
Projeto de Lei do Senado nº 308, de 2003, que regulamenta a promoção e 

publicidade de medicamentos e dá outras providências. 621 
 
Relata sua preocupação com a atual situação da publicidade de medicamentos 

veiculada nos diversos meios de comunicação. 665 
 
Apresenta as reflexões do Sr. Vinod Thomas, diretor do Banco Mundial para o 

Brasil, em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, de 17 de junho do corrente, que 
assevera que aumentar a prioridade para a proteção ambiental, além de beneficiar o meio 
ambiente, é também uma maneira efetiva de promover o progresso social. 807 
 
PAULO OCTÁVIO 
 

Presta homenagem pelo transcurso do aniversário do Governador Joaquim 
Roriz, ressaltando sua trajetória política e suas realizações à frente do Governo do Distrito 
Federal. 338 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 642 

 
Requerimento nº 664, de 2003, que requer, consoante o disposto nos arts. 218 e 

219 do Regimento Interno desta Casa, a inserção em ata de Voto de pesar pelo falecimento 
do iminente Jornalista Roberto Marinho, ocorrido ontem, bem como da observância de um 
minuto de silêncio, em memória do extinto, na presente sessão, após usarem da palavra 
todos os oradores. 715 

 
Demonstra sua felicidade pela convivência do Senador Hélio Costa com o 

jornalista Roberto Marinho. Aparte ao Senador Hélio Costa. 718 
 
Faz homenagem póstuma ao empresário e jornalista Roberto Irineu Marinho. 720 

 
PAULO PAIM 
 

Comenta as propostas de empresários e trabalhadores durante a reunião do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, realizada em São Paulo. 064 

 
Justifica a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 424, de 2003, de 

sua autoria e comenta a importância da sanção da lei que institui um salário mínimo para 
pacientes portadores de doença mental. 327 

 
Explana o adiantamento da viagem do Presidente Lula ao continente africano. 327 
 
Faz algumas ponderações sobre o incidente que envolveu a Senadora Heloísa 

Helena e grevistas do INSS com a Polícia Federal. 330 
 
Reitera normas do Regimento Interno do Senado Federal sobre a participação 

de senadores em sessão da CPI. 417 
 
Faz considerações sobre a proposta do Governo de Reforma da Previdência 

Social em tramitação na Câmara dos Deputados. 447 
 
Requerimento nº 647, de 2003, que requer, nos termos do § 2º do art. 50 da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
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que seja solicitado, ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a remessa dos documentos 
técnicos que embasam as idéias constantes da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, 
de 2003. 618 

 
Requerimento nº 648, de 2003, que requer, nos termos do § 2º do art. 50 da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que seja solicitado, ao Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, a remessa dos 
documentos técnicos que embasam as idéias constantes da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 40, de 2003. 620 

 
Projeto de Lei do Senado nº 311, de 2003, que altera a redação dos artigos 65, 

inciso I, 115 e 220 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 628 
 
Defende uma ampla discussão da proposta de Reforma da Previdência no 

Senado Federal. 784 
 
PEDRO SIMON 
 

Felicita o Senador Renan Calheiros pelo seu pronunciamento Aparte ao Senador 
Renan Calheiros. 410 

 
Requerimento nº 642, de 2003, que requer informações sobre a administração 

dos fundos de pensão que especifica. 474 
 
Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2003, Complementar, que autoriza o Poder 

Executivo a criar a Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 701 
 
Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2003, que dá nova redação ao art. 3º da Lei 

nº 10.029, de 20 de outubro de 2000. 703 
 
Requerimento nº 656, de 2003, que requer a inserção em Ata de Voto de Pesar 

pelo falecimento do jornalista Roberto Marinho. 707 
 
RAMEZ TEBET 
 

Parecer nº 1.034, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem nº 150, de 2003, (nº 338/03, na origem), Presidente da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor José Zenóbio Teixeira de Vasconcelos, 
para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – 
ADENE. 685 
 
REGINALDO DUARTE 
 

Parecer nº 976, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 15, de 2003 (nº 1.998/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Santa Fé de Croatá a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Croatá, Estado do Ceará. 102 

 
Parecer nº 1.015, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 189, de 2003 (nº 2.158/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Fundação Beneficente Rosal Da Liberdade, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Redenção, Estado do Ceará. 251 

 
Parecer nº 1.023, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 235, de 2003 (nº 2.267/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Meruoca 
(ABCCM), a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Meruoca, Estado do 
Ceará. 273 
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Parecer nº 1.028, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 252, de 2003 (nº 2.402/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Radiodifusão Educativa Nossa 
Senhora Milagrosa para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Sobral, Estado do Ceará. 291 

 
Comenta o artigo “Populismo, incoerência e estelionato”, que versa sobre a 

forma de Governo, de autoria do jornalista Newton Rodrigues, publicado no Jornal do Brasil, 
edição de 18 de julho do corrente. 441 

 
Analisa o artigo intitulado “O trabalhador perdeu”, publicado na revista Época, 

edição de 28 de julho do corrente, que versa sobre o fraco desempenho dos papéis da 
Petrobrás, prejudicando os trabalhadores que usaram parte do FGTS para comprar ações 
da empresa. 681 

 
Solicita inserção nos Anais do Senado Federal de artigo publicado no jornal O 

Globo, de 06 de agosto do corrente ano, de autoria do jornalista Merval Pereira, intitulado 
“Um peso a menos”, que aborda as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo Governo Lula 
para viabilizar a Reforma da Previdência. 813 
 
RENAN CALHEIROS 
 

Demonstra sua indignação quanto a diminuição no repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). 410 

 
Defende as reivindicações dos municípios na Reforma Tributária. 611 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2003, 

que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás. 643 

 
Presta homenagem de pesar ao jornalista Roberto Marinho. 720 

 
RENILDO SANTANA 
 

Parecer nº 984, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 96, de 2003 (nº 2.053/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Rádio e TV Educativa Esperança para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Novo Horizonte, Estado de 
São Paulo. 136 

 
Parecer nº 996, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 134, de 2003 (nº 2.151/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Rádio, Jornal e Televisão Verde Vale, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Divinolândia, Estado de São Paulo. 185 

 
Parecer nº 1.004, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 165, de 2003 (nº 2.172/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pontual a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Taquarituba, Estado de São Paulo. 219 
 
ROBERTO SATURNINO 
 

Cumprimenta o Senador Antonio Carlos Valadares por mais um inteligente 
pronunciamento. Aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares. 601 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 317, de 2003, Complementar, que estabelece a 
autonomia operacional do Banco Central do Brasil, institui lei de metas para as políticas 
monetária e cambial, redefine as competências do Conselho Monetário Nacional, altera a 
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legislação referente ao mercado financeiro, especialmente a Lei nº 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, e dá outras providências. 725 
 
ROMERO JUCÁ 
 

Demonstra seu apoio às alegações do Ministro José Dirceu de negociar 
mudanças no acordo com o FMI, visando permitir investimentos no País. 334 

 
Comenta a elaboração do opúsculo intitulado “A Profissão Militar”, de iniciativa 

das Forças Armadas brasileiras. 355 
 
Faz uma análise do relatório publicado pela Agência Nacional do Petróleo sob 

título, “Perspectivas para o Desenvolvimento do Refino de petróleo do Brasil”. 435 
 
Expõe a necessidade de investimentos maciços em educação para melhorar a 

qualidade de vida do povo brasileiro. 666 
 
Congratulações às organizações Globo pela publicação de sua autoria sob título 

“Informar. Entreter. Educar. Mobilizar – Responsabilidade Social nas Organizações GLobo”. 805 
 
ROMEU TUMA 
 

Requerimento nº 633, de 2003, que requer, nos termos do inciso II do art. 279, 
combinado com o inciso I do § 3º desse mesmo artigo, o adiamento da discussão do 
Projeto de Lei da Câmara nº 108, de 2001, que dá nova redação à alínea e do inciso I do 
art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o serviço de TV a Cabo, e 
dá outras providências, a fim de ser submetido ao reexame da douta Comissão de 
Educação. 402 

 
Requerimento nº 644, de 2003, que requer que seja oficiado o Ministro de 

Estado da Fazenda no sentido de que a Casa da Moeda do Brasil proceda a estudos com o 
intento de cunhar moeda evocativa da efeméride. 618 

 
Requerimento nº 645, de 2003, que requer que seja oficiado o Ministro de 

Estado das Comunicações no sentido de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
proceda a estudos com o intento de lançar selo comemorativo da efeméride. 618 
 
ROSEANA SARNEY 
 

Parecer nº 975, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 730, de 2002 (nº 1.933/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cultural, Terapêutica e Ambiental de Imperatriz a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 099 

 
Parecer nº 980, de 2003, da Comissão de Educação, para apreciação 

terminativa, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 79, de 2003 (nº 2.031/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos Representantes 
dos Povoados do Município de Esperantinópolis – MA, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão. 119 
 
SÉRGIO GUERRA 
 

Parecer nº 991, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 124, de 2003 (nº 2.130/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento Estrela do Mar, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tamandaré, Estado de Pernambuco. 164 

 
Parecer nº 1.013, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 179, de 2003 (nº 2.189/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Paraíba TV/FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Paudalho, Estado de 
Pernambuco. 247 
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Comenta o artigo intitulado “O cabo-de-guerra”, de autoria do professor 
Gaudêncio Torquato, publicado no Jornal do Brasil no dia 04 de agosto do corrente. 437 

 
Comenta a matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 06 de agosto 

do corrente, intitulada “Diretor do presídio Bangu 3 é morto no Rio”, bem como artigo do 
jornal Valor Econômico, de 04 de agosto do corrente, intitulada “Coordenação é o nome do 
problema”, do cientista político e professor da PUC-SP, Fernando Luiz Abrucio. 672 

 
Homenageia o Presidente das Organizações Globo, Dr. Roberto Marinho, pelo 

seu falecimento. 723 
 
Comenta a matéria publicada no Jornal do Brasil, de 22 de julho do corrente, sob 

título “Governo já admite fim do subteto dos juízes”, que trata das constantes mudanças na 
Reforma da Previdência. 808 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Parecer nº 972, de 2003, da Comissão, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 31, de 2000, tendo como primeira signatária a Senadora Maria 
do Carmo Alves que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição Federal, para 
beneficiar, com licença-maternidade, as mulheres que adotarem crianças. 017 

 
Informa à Casa que amanhã acontecerá um “caminhonaço” em Mato Grosso, em 

que a população reivindicará a pavimentação da BR-163. 345 
 
Projeto de Lei do Senado nº 318, de 2003, que acrescenta § 2º ao art. 928 da Lei 

nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. 745 
 
Projeto de Lei do Senado nº 320, de 2003, que altera o art. 9º da Lei nº 8.019, de 

11 de abril de 1990, e o art. 2º da Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991, autorizando o 
acesso dos bancos cooperativos aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para fins de concessão de crédito rural. 748 

 
Defende o cooperativismo de crédito. 791 

 
SIBÁ MACHADO 
 

Comenta a comemoração, no dia 6 de agosto do corrente ano, dos cem anos da 
Revolução Acreana; no dia 7, os vinte anos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado do Acre e, no dia 28, vinte anos da Fundação da Central Única dos 
Trabalhadores. 353 
 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 

Solicita a inserção, nos Anais do Senado, do editorial de hoje do jornal O Estado 
de S. Paulo, que analisa os desmandos do Ministro Miguel Rossetto, intitulado “SP recoloca 
a Lei no campo”. 438 

 
Destaca matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, na sua edição de 22 de 

julho do corrente ano, sob título “Eletrônicos vivem apagão fase 2”. 812 
 
TIÃO VIANA 
 

Manifesta sua solidarização ao ocorrido com a Senadora Heloísa Helena. 394 
 
Entusiasma-se pela volta do Senador Maguito Vilela. Aparte ao Senador Maguito 

Vilela. 414 
 
Indaga à Mesa sobre o episódio do impedimento da participação de Senadores 

em sessão secreta da CPI do Banestado. 416 
 
Faz algumas explicações referentes ao pronunciamento do Senador 

Demóstenes Torres. 604 
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Confirma a autoridade política do Governo Lula com a aprovação da Reforma da 

Previdência. 610 
 
Requerimento nº 646, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a tramitação 

conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2002, com o PLS nº 25, de 2002, por 
versarem sobre assunto semelhante. 618 

 
Requerimento nº 666, de 2003, que requer, nos termos do art. 336, inciso II, do 

Regimento Interno, para o PLC/39/2003. 725 
 
VALDIR RAUPP 
 

Defende a interligação elétrica Brasil – Bolívia via Guajará – Mirim, em Rondônia. 356 
 
Faz um apelo pelo descongelamento dos recursos da CIDE, para a recuperação 

das rodovias brasileiras. 802 
 
VALMIR AMARAL 
 

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003, que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipificando como crime a 
manutenção de informações negativas sobre consumidor em cadastros, banco de dados, 
fichas ou registros por período superior a cinco anos. 362 

 
Recorre ao Ministério de Minas e Energia, a Eletrobrás, a Aneel e as 

concessionárias distribuidoras pela intensificação de esforços para que a energia elétrica 
possa chegar a todos os recantos do Brasil. 667 
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