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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 62 
Srªs e Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF.GLPMDB Nº 244/2005

Brasília, 12 de julho de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Wellington Salgado, 
como membro titular, nas Comissões de Educação, Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional e como membro 
suplente, nas Comissões de Assuntos Sociais, Econô-
micos, Agricultura e Reforma Agrária, em substituição 
ao Senador Hélio Costa.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos de consideração e apreço. – Ney Suassuna, 
Líder do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 245/2005

Brasília, 12 de julho de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Wellington Salgado, 
como membro titular, na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização em substituição 
ao Senador Hélio Costa.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos de consideração e apreço. – Ney Suassuna, 
Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 179/2005/SECINST/PGJ – MA

São Luís (MA), 4 de junho 2005

A Sua Excelência o Senador,
Renan Calheiros
Presidente do Congresso Nacional
Brasília – DF
Assunto – Processo nº 3082AD/2005

De ordem do Excelentíssimo Senhor Procura-
dor-Geral de Justiça, Dr. Raimundo Nonato de Car-
valho Filho, encaminho, em anexo, cópia do processo 

nº 3082AD/2005 para ciência de andamento de caso 
investigado pela CPMI que apurou a violência sexual 
contra crianças e adolescentes; solicitando o sigilo le-
gal, ante a prerrogativa de função dos réus.

Atenciosamente, – Promotor de Justiça Márcio 
Thadeu Silva Marques, Secretário para Assuntos 
Institucionais.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento nº 2, 
de 2003-CN.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interpos-
to recurso no sentido da apreciação pelo Plenário do 
Projeto de Resolução nº 63, de 2005, que suspende 
a execução da Lei Federal nº 4.106, de 26 de julho de 
1962, e do Decreto Federal nº 53.977, de 22 de junho 
de 1964.

A Presidência comunica ao Plenário que, em 
virtude de o texto final da referida matéria haver sido 
publicado com equívoco, determina a sua republicação 
nesta oportunidade.

É o seguinte o texto final do Projeto de Resolu-
ção nº 63, de 2005, que se republica:

TEXTO FINAL 
DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 63, DE 2005

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos dos arts. 48, item 28, e 91, item 
2, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº     , DE 2005

Suspende a execução da Lei Federal nº 
4.106, de 26 de julho de 1962, e do Decreto 
Federal nº 53.977, de 22 de junho de 1964.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É suspensa a execução da Lei Federal nº 

4.106, de 26 de julho de 1962, e do Decreto Federal 
nº 53.977, de 22 de junho de 1964, em virtude de de-
claração de inconstitucionalidade em decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 103.878-1 – Rio de Janeiro.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. – Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Tendo sido aprovada em apreciação terminativa pela 
Comissão De Constituição, Justiça e Cidadania, a ma-
téria vai a promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
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recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2005 (nº 
1.384/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Vip FM de Promis-
são Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Pirapozinho, 
Estado de São Paulo.

Tendo sido aprovada terminativamente pela Co-
missão de Educação, a matéria vai à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 321, DE 2005 

(Nº 1.460/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Rádio Co-
munitária Cruzeiro FM a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Tucano, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 714, de 15 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Rádio Comunitária Cruzeiro FM a executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Tucano, Esta-
do da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data da sua publicação.

MENSAGEM Nº 503, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 671, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação de Difusão Comunitária e Cultural de Nina 
Rodrigues, na localidade de Nina Rodrigues – MA;

2 – Portaria nº 679, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária e Cultural de Guaraniaçu, 
na cidade de Guaraniaçu – PR;

3 – Portaria nº 684, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedro 
II, na cidade de Pedro II – PI;

4 – Portaria nº 711, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Ibema, na cidade de Ibema – PR;

5 – Portaria nº 713, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Cultural do Conjunto Prefeito José Wal-
ter, na cidade de Fortaleza – CE;

6 – Portaria nº 714, de 15 de dezembro de 2003 
– Rádio Comunitária Cruzeiro FM, na cidade de Tu-
cano – BA;

7 – Portaria nº 719, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Rádio Comunitária Major Izidoro FM, na 
cidade de Major Izidoro – AL; e

8 – Portaria nº 722, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Serra Caiada, na cidade de Presidente Juscelino, 
atual Serra Caiada – RN.

Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 542 EM

Brasília, 22 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Rádio Comunitária Cruzeiro FM, na 
cidade de Tucano, Estado da Bahia, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de infamações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou–se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53640.001542/98, que 
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ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 714, DE 15 DEDEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53640.001542/98 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1.597/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Rádio Comunitária 
Cruzeiro FM, com sede na Avenida Antônio Penedo, 
s/nº Centro, na cidade de Tucano, Estado da Bahia, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger–se–á pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com o 
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas 
com latitude em 10°57’59”S e longitude em 38°46’59”W, 
utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º o art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 357/2003-DOSR/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.640.001.542/98, protoco-
lizado em 23 de outubro de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Rádio Comunitária Cruzeiro FM, locali-
dade de Tucano, Estado da Bahia.

I – Introdução

1. A Rádio Comunitária Cruzeiro FM, inscrita no 
CNPJ sob o número 02.315.205/0001-91, no Estado 
da Bahia, com sede na Avenida Antonio Penedo, s/nº, 
Centro, cidade de Tucano, dirigiu-se ao Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, conforme requeri-

mento datado de 28 de agosto de 1998, subscrito por 
representante legal, no qual demonstrou interesse na 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em 
sua petição que os equipamentos seriam instalados 
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, 
com centro localizado na Avenida Antônio Penedo, s/
nº, Centro, na cidade de Tucano, Estado da Bahia, de 
coordenadas geográficas em 10°57’59”S de latitude e 
38°46’59”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 131 e 132, denominado de “Ro-
teiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 

JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL4     

Índice Onomástico



23050 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005

a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
inciso II, da Norma 2/98, comprovação de necessária 
alteração estatutária, retificação da denominação na 
ata de constituição, comprovante de válida existência 
das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, 
cópia do CNPJ retificado da requerente e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 137 a 320).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 168, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 312 e 313. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 320, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro adequados às finalida-
des e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes 
do quadro administrativo da requerente, de-
monstrando a sua regularidade, conforme 
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e 
VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ainda, 
demais declarações e documentos requeri-
dos com intuito de confirmar alguns dados 
informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Rádio Comunitária Cruzeiro FM;

• quadro diretivo
Presidente: José Oliveira;
Vice-presidente: Raimundo Jesus Leite;
1º Secretário: Girleide de Jesus Matos;
2º Secretária: Maria Eulália da Conceição;
1º Tesoureiro: Luiz Hamilton da Conceição;
2º Tesoureiro: Angelina dos Santos Pereira;
Diretor de Oper.: Jorge Roberto dos Santos;
Vice Diretor de Oper.: José Naelson de Jesus Santos;
Diretor Cultural: Jonas Ferreira da Silva;
Vice Diretor Cultural: Geneci Francisco da Silva;
Diretor de Patrimônio: Ronaldo Dantas de Andrade.

• Localização do transmissor, sistema irradiante 
e estúdio

Avenida Antônio Penedo, s/nº, Centro, cidade de 
Tucano, Estado da Bahia;

• coordenadas geográficas 
10°57’59” de latitude e 38°46’59” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 312 e 313, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 168 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Rádio Comunitária Cruzeiro 
FM, no sentido de conceder-lhe a autorização para a 
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exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circunscri-
tas no Processo Administrativo nº 53.640.001.542/98, 
de 23 de outubro de 1998.

Brasília, 17 de novembro de 2003, – Lídia Souza 
El–Carab Moreira, Relatora da conclusão jurídica, Che-
fe de Serviço/SSR, Neide Aparecida da Silva, Relatora 
da conclusão Técnica, Chefe de Serviço/SSR.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços. Brasília, 15 de novembro 
de 2003, – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coor-
denador do Departamento de Outorga de Serviços.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. Brasília, 14 de novembro 
de 2003, – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor 
do Departamento de Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 357 /2003/DOSR/SSCE/
MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 19 de novembro de 2003, – Eugenio 
de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 322, DE 2005 

(Nº 1.476/2004, na Câmara Dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural dos Amigos de Mandaguaçu 
– ACAM, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Mandaguaçu, Es-
tado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada a ata a que se refere a 

Portaria nº 225, de 12 de junho de 2003, que autoriza 
a Associação Cultural dos Amigos de Mandaguaçu 
– ACAM a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 499, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 

relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.843, de 11 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 618, de 9 de dezembro de 
2003 – Associação Comunitária e Cultural Shalon, na 
cidade de Cassilândia – MS;

2 – Portaria nº 2.942, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 611, de 9 de dezembro de 
2003 – Associação dos Amigos do Portal do Alvorada 
Sairé/PE, na cidade de Sairé–PE.

3 – Portaria nº 221, de 12 de junho de 2003 
– ACAC – Associação Comunitária de Apoio à Cida-
dania, na cidade de Guarará – MG;

4 – Portaria nº 225, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Cultural dos Amigos de Mandaguaçú, deno-
minada “ACAM”, na cidade de Mandaguaçú – PR;

5 – Portaria nº 231, de 12 de junho de 2003 
– Rádio Comunidade Friburgo, na cidade de Nova 
Friburgo – RJ;

6 – Portaria nº 239, de 12 de junho de 2003 
– Associação Comunitária, Cultural e Educativa de 
Rádio Difusão de Itumirim/MG – Acreditar, na cidade 
de Itumirim – MG; 

7 – Portaria nº 251, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Comunitária de Radiodifusão de Caldeirões, 
na cidade de Bom Conselho – PE; e 

8 – Portaria nº 264, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico 
e Cultural de Piquete, na cidade de Piquete – SP.

Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 250 EM

Brasília, 4 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural dos Amigos 
de Mandaguaçú, denominada “ACAM”, na cidade de 
Mandaguaçú, Estado do Paraná, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
capta do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade 
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, 
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a se-
dimentação da cultura geral das localidades postu-
lantes.
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3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração de informações benéficas em 
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos po-
pulacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53740.000605/01, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto 
do presente processo, passará a produzir efeitos 
legais somente após deliberação do Congresso 
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constitui-
ção Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 225 DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53740.000605/01 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 556/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural dos Ami-
gos de Mandaguaçú, denominada “ACAM”, com sede 
na Rua Castro Alves, nº 130 – Centro, na cidade de 
Mandaguaçú, Estado do Paraná, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 23°20’42”S e 
longitude em 52°05’40”W, utilizando a freqüência 
de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 47/2003-DOSR/SSR/MC

Referência:  Processo nº 53740000605/01, protoco-
lizado em 18-10-01.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural dos Amigos de Man-
daguaçú, denominada “ACAM”, localidade de Manda-
guaçú, Estado do Paraná.

I – Introdução

1. A Associação Cultural dos Amigos de Manda-
guaçú, denominada “ACAM”, inscrita no CNPJ sob o 
número 04.682.075/0001-50, no Estado do Paraná, com 
sede na Rua Castro Alves nº 130, Centro, cidade de 
Mandaguaçú, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado de 
5 de setembro de 2001, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU, de 7 de fevereiro de 2002, que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5Km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, 
em atendimento às Normas e critérios estabeleci-
dos para a regular análise dos requerimentos, pas-
sou ao exame do pleito formulado pela requerente, 
de acordo com petição de folha 1, bem como toda 
a documentação apresentada e vem por meio des-
te, relatar toda a instrução do presente processo 
administrativo, em conformidade com a legislação, 
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor-
ma nº 2/98, de 6-8-1998.
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5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Rua Castro Alves nº 130, Cen-
tro, na cidade de Mandaguaçú, Estado do Paraná, de 
coordenadas geográficas em 23°20’42”S de latitude e 
52º05’40”W de longitude, consoante os dados cons-
tantes do Aviso publicado no DOU, de 7-2-02.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 73, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para a 
apresentação da documentação elencada no subitem 
6.7 incisos I, II, VI, da Norma 2/98, comprovação de 
necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da 
requerente, declaração da sede, cujo cumprimento e 
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação es-
pecífica resultou no saneamento dos autos e posterior 
seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresen-
tação do projeto técnico (fls. 76 a 144).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fl. 95, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatan-
do-se conformidade com a Norma 2/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 130 e 131. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: identificação da entidade; os endereços da sede 
administrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 145, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente regis-
trado e em conformidade com os preceitos 
dispostos no Código Civil Brasileiro e ade-
quados às finalidades e requisitos da Lei nº 
9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registra-
das e em conformidade com os preceitos 
dispostos no Código Civil Brasileiro e ade-
quados às finalidades e requisitos da Lei 
nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 2/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Cultural dos Amigos de Mandaguaçú, 

denominada “ACAM”;

• quadro diretivo
Presidente: Delcir da Silva
Vice-Presidente: Valdeci da Silva
Secretária: Susete Camargo de Oliveira
1º Tesoureiro: Marcos Antonio Rocco
2º Tesoureira: Érica Patrícia Marson Rocha

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Castro Alves nº 130, Centro, cidade de Man-
daguaçú, Estado do Paraná;

JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL8     

Índice Onomástico



23054 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005

• coordenadas geográficas
23°20’42” de latitude e 52º05’40” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 130 e 131, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fl 95 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Cultural 
dos Amigos de Mandaguaçú, denominada “ACAM”, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53740000605/01, de 18 
de outubro de 2001.

Brasília, 13 de maio de 2003. –  Cristiane Ca-
valheiro Rodrigues, Chefe de Serviço/SSR, Relato-
ra da conclusão Jurídica, – Regina Aparecida Mon-
teiro, Chefe de Serviço/SSR, Relatora da conclusão 
Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carva-

lho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços 
de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 47/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 16 de maio de 2003. – Eugênio de Oli-
veira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Educação decisão ter-
minativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 323, DE 2005 

(Nº 1.494/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Cidade do 
Clima FM a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de São Carlos, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 169, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza 

a Associação de Radiodifusão Comunitária Cidade 
do Clima FM a executar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Carlos, Estado de São Paulo, retificando-se o prazo de 
autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o dis-
posto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 300, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, autorizações para executar, 
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os se-
guintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 141, de 19 de fevereiro de 2002 
– Rádio Oeste Comunitária, na cidade de Belo Hori-
zonte – MG;

2 – Portaria nº 144, de 19 de fevereiro de 2002 
– Associação Cultural de Rádio Comunitária de Santa 
Ana, na cidade de Rio Bananal – ES;

3 – Portaria nº 151, de 19 de fevereiro de 2002 
– Associação Comunitária, Cultural e Artística Itajaen-
se, na cidade de Itajá – RN;

4 – Portaria nº 167, de 19 de fevereiro de 2002 
– Comunidade Renovada Santo Antônio da Pampulha 
– CRESAP, na cidade de Belo Horizonte – MG;

5 – Portaria nº 169, de 19 de fevereiro de 2002 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Cidade do 
Clima FM, na cidade de São Carlos – SP;

6 – Portaria nº 172, de 19 de fevereiro de 2002 
– Associação Comunitária Vitória de Divinópolis, na 
cidade de Divinópolis – MG; e

7 – Portaria nº 174, de 19 de fevereiro de 2002 
– Associação Comunitária Cultural, Ecológica e Edu-
cativa Quatro Bicas, na cidade de Itapecerica – MG.

Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

MC Nº 275 EM

Brasília, 18 de março de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho Vossa Excelência Portaria de outorga 

de autorização e respectiva documentação para que 
a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária 
Cidade do Clima FM, na Cidade de São Carlos, Es-
tado de São Paulo explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o caput do art. 
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223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mais, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53830.002128/98, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro 
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 169, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53830.002128/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão 
Comunitária Cidade do Clima EM, com sede na Rua 
São Paulo nº 789, Centro, na cidade de São Carlos, 
Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito 
de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º01’00”S e longitude em 
47º53’42”W, utilizando a freqüência de 107,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 

iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

RELATÓRIO Nº 58/2002-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.830.002.128/98 de 15 de 
setembro de 1998.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Radiodifusão Comuni-
tária Cidade do Clima FM, na localidade de São Car-
los/SP.

I – Introdução

1. Associação de Radiodifusão Comunitária Ci-
dade do Clima FM, inscrito no CGC sob o número 
01.989.619/0001-33, no Estado de São Paulo, com 
sede na Av. São Carlos, nº 2505, 2º andar, sala 20, 
Centro, Cidade de São Carlos, SP, dirigiu-se ao Se-
nhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio 
de requerimento datado de 3 de setembro de 1998, 
subscrito por representante legal, demonstrando inte-
resse na exploração do Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 
17 de dezembro de 1999, Seção 3, que contempla o 
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha 01, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a le-
gislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e 
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
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5. A requerente, como mencionado na introdução 
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-
ço, faz indicação da localidade onde pretende instalar 
seus equipamentos transmissores, complementando 
com o endereço da respectiva estação e coordena-
das geográficas, além de pedir a designação de canal 
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos 
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, 
juntando a documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo 
ao seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes;
– declarações e comprovantes relativos 

a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados à entidade, face aos 
ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade;

– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas 1 a 174, dos autos.

8. Analisados os documentos apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
departamento constatou conformidade legal e norma-
tiva, pelo que passa a examinar as informações téc-
nicas de relevância.

III – Relatório

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em 

sua petição que os equipamentos seriam instalados 
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, 
com centro localizado na Av. São Carlos, 2505, 2º 
andar, sala 20, Centro, Cidade de São Carlos, Es-
tado de São Paulo, de coordenadas geográficas em 
22°01’00”S de latitude e 47°53’42”W de longitude, 
consoante os dados constantes no aviso no DOU de 
17-12-1999, Seção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 

documento de folhas 112, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coor-
denadas geográficas, coincidentes com os 
levantamentos do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para alteração esta-
tutária e apresentação do subitem 6,7 II da Norma nº 
2/98. Diante da regularidade técnico jurídico dos pro-
cessos referentes às interessadas na localidade e em 
observância ao disposto no subitem 6.10.1 da Norma 
nº 2/98, foi encaminhado ofício para que se estabele-
cesse uma associação entre as requerentes. Ocorre 
que, frente ao silêncio das entidades e considerando 
o decurso do prazo concedido, utilizou-se o critério de 
seleção apontada no subitem 6.10.2 da Norma nº 2/98, 
do qual constatou-se que a requerente conta com um 
maior numero de manifestações em apoio que a sua 
concorrente. Em decorrência de tal fato, a entidade foi 
selecionada. Sendo oficiada para encaminhar o subi-
tem 6.11, (Projeto Técnico) da Norma nº 2/98, (fls. 117, 
125, 128 e 145).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “For-
mulário de Informações Técnicas”, fls. 131, firmado 
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas 
as seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência 
efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço;

– diagramas de irradiação do sistema 
irradiante e características elétricas.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta-
lação da Estação, constatando-se conformidade com 
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas 
em seu item 6.11, folhas 172 e 173.

15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos 
de habilitação de interessados na exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução 
dos presentes autos, após detido exame do rol de 
documentos, os quais estão compatíveis com a legis-
lação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação de Radiodifusão Comunitária Cida-
de do Clima FM

• quadro diretivo

Presidente: Itaka Takahira
Vice-Presidente: Ednéa Casagrande Pinheiro
Secretário: Ademir Ferreira Gonçalves
Tesoureiro: Eder Sidival Gorni

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Av. São Carlos, 2505, 2º andar, sala 20, Centro, 
Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo.

• coordenadas geográficas

22°01,00”S de latitude e 47°53’42”W de longitude, 
correspondentes aos dados constantes no “Formulário 
de Informações Técnicas”, fls. 131, e “Roteiro de Aná-
lise de Instalação da Estação de RadCom”, fls. 172 e 
173, que se refere à localização da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão 
Comunitária Cidade do Clima FM, no sentido de con-
ceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no Pro-
cesso Administrativo nº 53.830.002.128/98, de 15 de 
setembro de 1998.

Brasília, 21 de janeiro de 2002. – Érica Alves 
Dias, Relator da conclusão Jurídica –  Adriana Resen-
de Avelar Rabelo, RelatorA da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão. 
Brasília, 22 de janeiro de 2002. – Hamilton de 

Magalhães Mesquita Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretária de Servi-

ços de Radiodifusão.

Brasília, 23 de janeiro de 2002. – Antonio Car-
los Tardeli Diretor do Departamento de Outorga de 
Serviços de Radiodifusão.

Aprovo o Relatório nº 58/2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-

me e parecer.
Brasília, 29 de janeiro de 2002. – Antonio Car-

los Tardeli Secretário de Serviços de Radiodifusão 
Interino.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

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

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 324, DE 2005 

(Nº 1.537/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Fundação 
Pedra Branca para o Desenvolvimento e 
Assistência Social a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pe-
dra Branca, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 733, de 15 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Fundação Pedra Branca para o Desenvolvimento e 
Assistência Social a executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 640, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos temos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:
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1 – Portaria nº 559, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural Garças, na locali-
dade de Alto Garças – MT;

2 – Portaria nº 642, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Alagoa 
Grande, na cidade de Alagoa Grande – PB;

3 – Portaria nº 733, de 15 de dezembro de 2003 
– Fundação Pedra Branca para o Desenvolvimento e 
Assistência Social, na cidade de Pedra Branca – CE;

4 – Portaria nº 20, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cultural de Integração Comunitária de Santa 
Cruz do Sul – ACICOM, na cidade de Santa Cruz do 
Sul – RS;

5 – Portaria nº 42, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Rádio Comunitária Campeche, na cidade de 
Florianópolis – SC;

6 – Portaria nº 55, de 16 de janeiro de 2004– As-
sociação Cultural, Educacional e Ecológica de Capa-
nema – “ACEC”. na cidade de Capanema – PR;

7 – Portaria nº 145, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação de Radiodifusão e Jornalismo Comunitário 
Popular de Samambaia, na cidade de Samambaia 
– DF:

8 – Portaria nº 180, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural Comunitária, na cidade de Duartina 
– SP;

9 – Portaria nº 219, de 28 de abril de 2004 – Asso-
ciação Comunitária de Comunicação “Alternativa FM”, 
no município de Mirante do Paranapanema – SP; e

10 – Portaria nº 220, de 28 de abril de 2004 – So-
ciedade Comunitária Costa Sul -SCCS, na localidade 
de Boiçucanga, no município de São Sebastião – SP.

Brasília, 28 de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 552 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Fundação Pedra Branca para o 
Desenvolvimento e Assistência Social, na cidade de 
Pedra Branca, Estado do Ceará, explore o serviço de 
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca-
put do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes á autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53650.000920/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,– Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 733, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53650.000920/99 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1.634/2003, resolve:

Art. 1º– Outorgar autorização à Fundação Pedra 
Branca para o Desenvolvimento e Assistência Social, 
com sede na Rua Augusto Vieira, nº 22 – Centro, na 
cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-à pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 5°27’25”S e longitude em 
39°42’18”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira. 
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RELATÓRIO Nº 370/2003-DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.650.000.920-99, protoco-
lizado em 14-5-1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Fundação Pedra Branca Para o Desen-
volvimento e Assistência Social, localidade de Pedra 
Branca, Estado do Ceará.

I – Introdução

1. A Fundação Pedra Branca Para o Desenvol-
vimento e Assistência Social, inscrita no CNPJ sob o 
número 3.023.972/0001-90, no Estado do Ceará, com 
sede na Rua Augusto Vieira, nº 22, Centro, cidade de 
Pedra Branca, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 12 de Maio de 1999, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 7 de Fevereiro de 2002 que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que o reque-
rimento de outra entidade foi objeto de exame por 
parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez 
que apresentou sua solicitação para a mesma área 
de interesse, tendo sido seu processo devidamente 
analisado e arquivado. Os motivos do arquivamen-
to, bem como a indicação da relação constando o 
respectivo nome e processo, se encontram abaixo 
explicitada:

a) Associação Cultural Cesário Mendes – Pro-
cesso nº 53.650.000.238-02, arquivado pelos seguin-
tes fatos e fundamentos: “Diante da impossibilidade 
da concretização do acordo proposto pelo Ministério 
das Comunicações, por meio do ofício 3.501/03 de 
12-5-03, utilizou-se o critério da Representatividade 
do qual constatou-se que esta Entidade apresentou 
menor número de manifestações em apoio a iniciati-
va que a sua concorrente...” conforme comunicado à 
entidade por meio do ofício nº 9.038 datado de 19-9-
2003 (cópia anexa).

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1 bem como toda a documenta-
ção apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Joaquim Avelino, nº 9, Cen-
tro, na cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará, de 
coordenadas geográficas em 5°27’16”S de latitude e 
39°42’2”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 39, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de 
outros dados, quais sejam: informações sobre geração 
de coordenadas geográficas, instruções sobre coorde-
nadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, 
compatibilização de distanciamento do canal, situação 
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto 
para instalação da antena; planta de arruamento, en-
dereços da sede e do sistema irradiante, outros dados 
e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este Departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: comprovação 
de necessária alteração estatutária, comprovante de 
válida existência das entidades que manifestaram apoio 
à iniciativa, cópia do CNPJ retificado da requerente e 
declaração do endereço da sede. Diante da regulari-
dade técnico-jurídica do processo nº 53.650.000.238-
02 referente à outra interessada na localidade e em 
observância ao disposto no subitem 6.10.1 da Norma 
2/98, foi encaminhado ofício para que se estabelecesse 
uma associação entre as mesmas, ocorre que, fren-
te negativa das entidades e considerando o decurso 
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do prazo concedido, utilizou-se o critério de seleção 
apontado no subitem 6.10.2 da Norma 2/98, do qual se 
constatou que a requerente conta com maior número 
de manifestações em apoio que a sua concorrente, 
em decorrência de tal fato a Entidade foi selecionada, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co (fls. 40 a 101).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 87 firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme se 
observa nas folhas 102 e 103. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 78, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-

rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Fundação Pedra Branca Para o Desenvolvimento 
e Assistência Social

• quadro diretivo
Presidente: Júlio Ernesto P. Lins Cavalcante
Vice-presidente: Lucy Mary G. Cavalcante
Secretário: Elizângela C. de Matos
Tesoureiro: José Roberto Soares de Oliveira

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Joaquim Avelino, nº 9, Centro, cidade de 
Pedra Branca, Estado do Ceará;

• coordenadas geográficas

 5°27’25”S de latitude e 39°42’18”W de longitu-
de, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 102 e 103, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” –fls. 
87 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Fundação Pedra Branca 
Para o Desenvolvimento e Assistência Social, no sen-
tido de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localida-
de pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53.650.000.920-99, de 14 
de maio de 1999.

Brasília, 17 de novembro de 2003. – Sibela 
Leandra Portela, Relatora da conclusão Jurídica 
– Regina Aparecida Monteiro, Relatora da conclu-
são Técnica

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 20 de novembro de 2003. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem 

De acordo.

    15ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23061 

À consideração do Senhor Secretário de Serviços 
de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 2 de novembro de 2003. – Carlos Al-
berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços

Aprovo o Relatório nº 370/2003/DOS/SSCE/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 21 de novembro de 2003. – Eugênio 
de Oliveira, Secretário de Serviços e Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 325, DE 2005 

(Nº 1.569/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Duartina, Estado da São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 180, de 16 de abril de 2004, que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária a executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Duartina, Es-
tado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 640, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 559, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural Garças, na locali-
dade de Alto Garças – MT;

2 – Portaria nº 642, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de

Radiodifusão de Alagoa Grande, na cidade de 
Alagoa Grande – PB;

3 – Portaria nº 733, de 15 de dezembro de 2003 
– Fundação Pedra Branca para o Desenvolvimento e 
Assistência Social, na cidade de Pedra Branca – CE;

4 – Portaria nº 20, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cultural de Integração Comunitária de Santa 
Cruz do Sul – ACICOM, na cidade de Santa Cruz do 
Sul – RS;

5 – Portaria nº 42, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Rádio Comunitária Campeche, na cidade de 
Florianópolis – SC;

6 – Portaria nº 55, de 16 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cultural, Educacional e Ecológica de Capa-
nema – “ACEC”, na cidade de Capanema – PR;

7 – Portaria nº 145, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação de Radiodifusão e Jornalismo Comunitário 
Popular de Samambaia, na cidade de Samambaia 
– DF;

8 – Portaria nº 180, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural Comunitária na cidade de Duartina 
– SP;

9 – Portaria nº 219, de 28 de abril de 2004 – Asso-
ciação Comunitária de Comunicação “Alternativa FM”, 
no Município de Mirante do Paranapanema – SP; e

10 – Portaria nº 220, de 28 de abril de 2004 – So-
ciedade Comunitária Costa Sul –SCCS, na localidade 
de Boiçucanga, no Município de São Sebastião – SP.

Brasília, 28 de setembro de 2004. Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 163 EM

Brasília, 17 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Comunitária, 
situada na cidade de Duartina, Estado de São Paulo, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
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nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.830.000.793/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 180, DE 16 DE ABRIL DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53.830.000.793/99 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 250/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultu-
ral Comunitária, com sede na Praça Monsenhor Jor-
ge Antônio Martinelli, nº 265 – Centro, na cidade de 
Duartina, Estado de São Paulo, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização regar-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22°24’52”S e longitude em 
49°24’10”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO Nº 50/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.830.0013.793/99, proto-
colizado em 27 de abril de 1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural Comunitária, loca-
lidade de Duartina, Estado de São Paulo.

I – Introdução

1. A Associação Cultural Comunitária, inscrita 
no CNPJ sob o número 3.067.971/0001-47, no Es-
tado de São Paulo, com sede na Praça Monsenhor 
Jorge Antonio Martinelli, 265 – Centro, na cidade de 
Duartina, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme requerimento datado de 13 
de junho de 1999, subscrito por representante legal, 
no qual demonstrou interesse na exploração do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária nos termos do ar-
tigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº. 2.615, de 3 
de junho de 1998. 

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 29 de agosto de 2002, que contempla 
a localidade onde pretende instalar seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outras duas entidades foram objeto de exame por par-
te do Departamento de Outorga de Serviços, vez que 
apresentaram suas solicitações para a mesma área 
de interesse, tendo sido seus processos devidamente 
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamen-
tos, bem como a indicação da relação constando os 
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo 
explicitadas:

a) Associação Paz e Vida – Processo nº. 
53.830.000.310/02, arquivado pelos seguintes fatos 
e fundamentos: A Entidade não encaminhou a do-
cumentação exigida pela legislação específica, no 
prazo legal estipulado no citado aviso de habilitação, 
impossibilitando a análise técnico-jurídica do reque-
rimento, conforme comunicado à entidade por meio 
do ofício nº 2.503/03, datado de 23 de abril de 2003. 
(cópia anexa)

b) Associação dos Moradores de Vila Duartina 
– Processo nº 53.830.000.681/01, arquivado pelos 
seguintes fatos e fundamentos: A Entidade não enca-
minhou a documentação exigida pela legislação es-
pecífica, no prazo legal estipulado no citado aviso de 
habilitação impossibilitando a análise técnico-jurídica 
do requerimento, conforme comunicado à entidade por 
meio do ofício nº 2.502/03, datado de 23 de abril de 
2003. (cópia anexa.)

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos
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4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para a 
regular análise dos requerimentos, passou ao exame do 
pleito formulado pela requerente, de acordo com petição 
de folha 1, bem como toda a documentação apresentada 
e vem por meio deste, relatar toda a instrução do pre-
sente processo administrativo, em conformidade com a 
legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma 
Complementar nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Praça Monsenhor Jorge Antonio 
Martinelli, 265, na cidade de Duartina, Estado de São 
Paulo, de coordenadas geográficas em 22°24’52”S de 
latitude e 49°24’10”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas,  pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 155 e 156, denominado de “Ro-
teiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arma-
mento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passíveis 
do cumprimento das seguintes exigências: comprova-
ção de necessária alteração estatutária, comprovante 
de válida existência das entidades que manifestaram 
apoio à iniciativa, Certidão Cartorária, declaração de 
que a Entidade não possui nenhum vínculo, cópia do 
CNPJ retificado da requerente. Diante da regularida-
de técnico-jurídica a Entidade foi selecionada, tendo 
sido solicitada a apresentação do projeto técnico (fls. 
159 a 278).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 193, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme se 
observa nas folhas 279 e 280. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 

irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 278, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fi-
nalidades e requisitos da Lei 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7, incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Cultural Comunitária,

• quadro diretivo
Presidente: Afonso Felix Gimenez
Vice-presidente: Airto Perassoli
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2º Vice-Presidente Luiz Antônio Cantalejo
Secretário: José Carlos Bertoluci 
Tesoureiro: Dario Pedro Gonçalves Júnior
Dir. de Patrimônio: Hamilton Menechelli

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio.

Praça Monsenhor Jorge Antonio Martinelli, 265, 
Centro, cidade de  Duartina, Estado de São Paulo;

• coordenadas geográficas

22°24’52” de latitude e 49º24’10” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 279 e 280, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 193 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Cultural Comuni-
tária, no sentido de conceder-lhe a autorização para a 
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circunscri-
tas no Processo Administrativo nº 53.830.000.793/99, 
de 27 de abril de 1999.

Brasília, 9 de fevereiro de 2004. – Vilma F. Alva-
renga, Relatora da conclusão Jurídica – Regina Apa-
recida Monteiro, Relatora da Conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamen-

to de Outorga de Serviços. Brasília, 9 de fevereiro de 
2004. – Alexandra Luciana Costa, Coordenadora.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. Brasília, 9 de fevereiro de 
2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 50/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à

Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 9 de fevereiro de 2004. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

Substituto

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 326, DE 2005 

(Nº 1.570/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão da Rede 
Jovem de Cultura e Educação Social a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 

na cidade de Santa Luzia, Estado de Minas 
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 662, de 9 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão da Rede 
Jovem de Cultura e Educação Social a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Luzia, 
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 743, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 662, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Radiodifusão da Rede 
Jovem de Cultura e Educação Social, na cidade de 
Santa Luzia – MG;

2 – Portaria nº 707, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Ondas 
da Paz de Alto Rio Novo – ES, na cidade de Alto Rio 
Novo – ES;

3 – Portaria nº 716, de 15 de dezembro de 2003 
– ACCI – Associação Comunitária e Cultural Ibititaen-
se, na cidade de Ibititá – BA;

4 – Portaria nº 747, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Novo Milênio, na cidade de 
Irecê – BA; e

5 – Portaria nº 750, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação Vida Nova Educacional, Cultural e Co-
municação Social, na cidade de Americana – SP.

Brasília, 8 de novembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 599 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Radiodi-
fusão da Rede Jovem de Cultura e Educação Social, 
na cidade de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, 
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explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 537l0.000100/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 662, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53710.000100/99 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1.564/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Co-
munitária de Radiodifusão da Rede Jovem de Cultura 
e Educação Social, com sede na Rua Alvorada, nº 94, 
sala nº 5, São Benedito, na cidade de Santa Luzia, 
Estado de Minas Gerais, para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19°46’43”S e longitude em 
43°55’06”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 340/2003-DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53710000100/99, protocoli-
zado em 21-1-1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Radiodifusão 
Rede Jovem de Cultura e Educação Social, localidade 
de Santa Luzia Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Radiodifusão da 
Rede Jovem de Cultura e Educação Social, inscrita no 
CNPJ sob o número 02.291.894/0001-41, no Estado 
de Minas Gerais, com sede na Rua Alvorada, 94, Sala 
5, São Benedito, cidade de Santa Luzia, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 26 de janeiro de 1999, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do Avi-
so de Habilitação publicado no Diário Oficial da União 
– DOU de 22 de dezembro de 1998 que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
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a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Rua Dr. Francisco Viana Santos, 764, Es-
planada, na cidade de Santa Luzia, Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em 19°45’56”S 
de latitude e 43º50’26”W de longitude, ocorre que 
posteriormente o endereço e as coordenadas foram 
modificadas passando em 19°46’43”S de latitude e 
43º55’06”W de longitude, na rua C, nº 44.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 52/53, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para a 
apresentação da documentação elencada no subitem 
6.7 incisos II da Norma nº 2/98, alterações estatutá-
rias, cópia do CNPJ da requerente, comprovante das 
manifestações de apoio e declaração do endereço 
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios 
estabelecidos na legislação específica resultaram no 
saneamento dos autos e posterior seleção da Entida-
de, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls.56 a 180).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 150/151, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-

tatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, em 
especial as exigências inscritas em seu item 6.11, 
conforme observa-se nas folhas 157/158. Ressalta-
mos que nestes documentos constam as seguintes 
informações: identificação da entidade; os endereços 
da sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 180, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

– Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

– ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas e 
em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fi-
nalidades e requisitos da Lei 9612/98;

– comprovantes relativos à maioridade 
e nacionalidade dos dirigentes;

– manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

– planta de arruamento e declaração de acor-
do com o disposto no subitem 6.7 incisos XIX e 
X da Norma Complementar nº 2/98, bem como o 
Projeto Técnico conforme disposto no subitem 6.11 
e incisos da Norma Complementar nº 2/98;

– declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
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• nome

Associação Comunitária de Radiodifusão da Rede 
Jovem de Cultura e Educação Social

• quadro diretivo
Presidente: Jenilson dos Santos Cecílio
Vice-Presidente: Iracema dos Santos
Secretário: Ana Maria Gonçalves
Tesoureiro: Waldomiro José Vicente

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua C, nº 44, cidade de Santa Luzia, Estado de 
Minas Gerais;

• coordenadas geográficas

19°46’43” de latitude e 43°55’06” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 157/158 , 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 
150/151 que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Radiodifusão da Rede Jovem de Cultura e Educação 
Social, no sentido de conceder-lhe a autorização para a 
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53710000100/99, 
de 21 de janeiro de 1999.

Brasília, 7 de novembro de 2003. – Luciana Co-
elho, Relatora da conclusão Jurídica – Regina Apare-
cida Monteiro, Relatora da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 1º de novembro de 2003. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. Brasília, 30 de novembro 
de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 340/2003/DOS/SSCE/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 12 de novembro de 2003. – Eugênio 
de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

(À Comissão de Educação – em decisão 
terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 327, DE 2005 

(nº 1.571/2005, na Câmara dos Deputados)

 Aprova o ato que, autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária de Santa Rita de 
Jacutinga a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Santa Rita de 
Jacutinga, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 262, de 12 de junho de 2003, que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária de Santa Rita de 
Jacutinga a executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santa Rita de Jacutinga, Estado de Mi-
nas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 740, DE 2004.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 219, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação de Movimento Cultural Pró-Cidade de Buíque, 
na cidade de Buíque-PE;

2– Portaria nº 237, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Comunitária de Radiodifusão Minduri, na ci-
dade de Minduri-MG;

3 – Portaria nº 262, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Cultural Comunitária de Santa Rita de Jacu-
tinga, na cidade de Santa Rita de Jacutinga – MG; e

4 – Portaria nº 496, de 22 de setembro de 2003 
– Associação de Moradores de Nova Rosalândia – TO 
– (AMNR), na cidade de Nova Rosalândia-TO.

Brasília, 8 de novembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 203 EM

Brasília 31 de julho de 2003.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural Comunitária de 
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Santa Rita de Jacutinga, na cidade de Santa Rita de 
Jacutinga, Estado de Minas Gerais, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53710.000010/02 que, ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 262 DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 
10 e 19 do Decreto nº 1.615, de 3 de junho de 1998, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administrati-
vo nº 53710000010/02 e do PARECER/CONJUR/MC 
nº 464/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural Comunitá-
ria de Santa Rita de Jacutinga, com sede na Rua Mon-
senhor Marciano, nº 360 – Centro, na cidade de Santa 
Rita de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º08’56”S e longitude em 
44º05’36”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 24/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.710.000.010/02, protoco-
lizado em 4-1-02.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural Comunitária de 
Santa Rita de Jacutinga, localidade de Santa Rita de 
Jacutinga, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Cultural Comunitária de San-
ta Rita de Jacutinga, inscrita no CNPJ sob o número 
2.080.776/0001-94, no Estado de Minas Gerais, com 
sede na Rua Monsenhor Marciano, 360 – Centro, cidade 
de Santa Rita de Jacutinga/MG, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme reque-
rimento datado de 17 de Dezembro de 2001, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 24 de Maio de 2002, que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5 km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
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tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº. 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Monsenhor Marciano, 360, 3º 
andar, sala 103 – Centro, na cidade de Santa Rita de 
Jacutinga, Estado de Minas Gerais, de coordenadas 
geográficas em 22°8’56”S de latitude e 44°5’35,7”W 
de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coorde-
nadas propostas foram retificadas, passando a estar 
em 22º8’56”S de latitude e 44º5’36”W de longitude 
consoante aos dados constantes do Aviso publicado 
no DOU, de 24-5-2002.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 74, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira endereço pro-
posto para instalação da antena; planta de arruamento, 
endereços da sede e do sistema irradiante, outros da-
dos e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este Departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para 
a apresentação da documentação elencada no subi-
tem 6.7, inciso II da Norma nº 2/98, comprovação de 
necessária alteração estatutária e cópia do CNPJ da 
requerente, cujo cumprimento e aplicação dos critérios 
estabelecidos na legislação específica resultaram no 
saneamento dos autos e posterior seleção da Entida-
de, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 68 a 110).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 74, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme se 
observa nas folhas 101 e 102. Ressaltamos que nes-

tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 110 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado e em 
conformidade com os preceitos dipostos no Código 
Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisi-
tos da Lei 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fi-
nalidades e requisitos da Lei 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7, incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Cultural Comunitária de Santa Rita 

de Jacutinga;
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• quadro diretivo
Presidente: José Geraldo da Fonseca
Dir.Comercial: Humberto Fonseca Alves
Dir.Planejam.: José Alair de Oliveira
Dir. Secret.: Elaine Maria Resende Martins Fonseca

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Monsenhor Marciano, 360 – Centro, cidade 
de Santa Rita de Jacutinga, Estado de Minas Gerais;

• coordenadas geográficas

22°8’56” de latitude e 44°5’36” de longitude, cor-
respondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Aná-
lise de Instalação da Estação” – fls. 101 e 102, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 74 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Cultural 
Comunitária de Santa Rita de Jacutinga, no sentido 
de conceder-lhe a autorização para a exploração do 
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53.710.000.010/02, de 4 
de Janeiro de 2002.

Brasília, 8 de Maio de 2003. – Aline Oliveira Pra-
do, Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida 
da Silva, Relatora da conclusão Técnica.

De Acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jayme de Carva-

lho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços 
de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 24/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 16 de maio de 2003. – Eugênio de Oli-
veira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 328, DE 2005 

(Nº 1.577/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Lagoense – ASCOLAGO, 
a executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Lagoa Vermelha, Estado 
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 689, de 9 de dezembro da 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária Lagoense – ASCOLAGO, 
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 744, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 689, de 
9 de dezembro de 2003, que autoriza a Associação Co-
munitária Rádio Lagoense – ASCOLAGO, a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de La-
goa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 8 de novembro de 2004. – Luis Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 621 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Lagoense 
– ASCOLAGO, na cidade de Lagoa Vermelha, Estado 
do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
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neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53790.000748/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 689 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53790.000748/02 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1.526/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Lagoense – ASCOLAGO, com sede na Rua Hil 
Andrade, nº 76, Bairro Bela Vista, na cidade de Lagoa 
Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 28º13’12”S e longitude em 
51°30’42”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHZ.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira. 

RELATÓRIO Nº 330 /2003-DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53790000748/02, protocoli-
zado em 16-4-02.

Objeto: Requerimento de autorização para exploração 
Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Lagoense 
– ASCOLAGO, localidade de Lagoa Vermelha, Estado 
do Rio Grande do Sul.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Lagoense – ASCO-
LAGO, inscrita no CNPJ sob o número 4.982.875/0001-
97, no Estado do Rio Grande do Sul, com sede na 
Rua Hil Andrade nº 76, Bela Vista, cidade de Lagoa 
Vermelha, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 11 de abril de 2002, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU de 11 de novembro de 2002, que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
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tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Hil Andrade nº 76, Bela Vista, 
na cidade de Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande 
do Sul, de coordenadas geográficas em 28°13’12,1”S 
de latitude e 51°30’42,1”W de longitude, conforme 
os dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 
11-11-02.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 35/36, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-juridicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7, 
incisos I, II, III, IV, V, VIII, da Norma 2/98, comprovação 
de necessária alteração estatutária, comprovante de 
válida existência das entidades que manifestaram apoio 
à iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 41 a 121).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 5/6, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatan-
do-se conformidade com a Norma 2/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 37 e 38. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-

pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 122, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fi-
nalidades e requisitos da Lei 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fina-
lidades e  requisitos da Lei 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar-2/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Comunitária Lagoense – ASCOLAGO;

• quadro diretivo 
Presidente: Gilmar Ângelo Zamarchi 
Diretor Administrativo: Gilney Dri de Lima 
Diretor de Operações: José Frankilin Ferreira da Silva
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• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Hil Andrade nº 76, Bela Vista, cidade de La-
goa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul;

• coordenadas geográficas

28°13’l2”S de latitude e 51°30’42”W de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 37 e 38, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 5 e 
6 que se referem à localização da 1

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Lagoense -–ASCOLAGO, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de radio-
difusão comunitária, na localidade pretendida, dentro 
das condições circunscritas no Processo Administrativo 
nº 53790000748/02, de 16 de abril de 2002.

Brasília, 4 de novembro de 2003. – Cristiane Ca-
valheiro Rodrigues, Relatora da conclusão Jurídica 
– Regina Aparecida Monteiro, Relator da conclusão 
Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 6 de novembro de 2003. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 6 de novembro de 2003. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 330/2003/DOS/SSCE./MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 6 de novembro de 2003. – Eugênio de 
Oliveira Fraga,  Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

(À Comissão de Educação, em decisão 
terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 329, DE 2005  

(Nº 1.604/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a AADC 
– Associação Cultural Araranguaense de 
Difusão Comunitária, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Santo Antônio de Aracanguá, Estado de 
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 366, de 17 de julho de 2003, que autoriza 
a AADC – Associação Cultural Aracanguaense da Di-
fusão Comunitária a executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Santo Antônio de Aracanguá, 
Estado da São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 517, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.949, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 778, de 22 de dezembro de 
2003 – Associação Comunitária Penapolense para o 
Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade 
de Penápolis – SP;

2. Portaria nº 366, de 17 de julho de 2003 – 
(AADC) Associação “Cultural Aracanguense de Di-
fusão Comunitária, na cidade de Santo Antônio de 
Aracanguá – SP;

3 – Portaria nº 502, de 22 de setembro de 2003 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural de Mesópolis – ADACME, na cidade de 
Mesópolis – SP;

4 – Portaria nº 576, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Cultural e Comunitária de Querência do 
Norte, denominada “ACCQN”, na cidade de Querência 
do Norte – PR; e

5 – Portaria nº 696, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Amigos de Ouroeste, na 
cidade de Ouroeste – SP.

Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 319 EM

Brasília, 12 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a V. Exª portaria de outorga de au-

torização e respectiva documentação para que a enti-
dade (AADC), Associação Cultural Aracanguaense de 
Difusão Comunitária, na cidade de Santo Antônio do 
Aracanguá, Estado de São Paulo, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
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caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por V. Exª, essas ações permitem que as 
entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, 
auxiliando não só no processo educacional, social e 
cultural mas, também, servem de elo à integração de 
informações benéficas em todos os seguimentos, e a 
todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53830.000053/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 366, DE 17 DE JULHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53830.000053/02 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 733/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a (AADC) Associação Cultural 
Aracanguaense de Difusão Comunitária, com sede na 
Rua Vereador Jair de Arruda Campos, nº 100 – Cen-
tro, na cidade de Santo Antônio de Aracanguá, Esta-
do de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-

ográficas com latitude em 20°56’05”S e longitude em 
50°29’46”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.  – Miro Teixeira. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 330, DE 2005 

(Nº 1.606/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão Ondas da Paz 
de Alto Rio Novo – ES a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Alto Rio 
Novo, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 707, de 15 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Ondas da 
Paz de Alto Rio Novo – ES a executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 743, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 662, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Radiodifusão da Rede 
Jovem de Cultura e Educação Social, na cidade de 
Santa Luzia – MG;

2 – Portaria nº 707, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Ondas 
da Paz de Alto Rio Novo – ES, na cidade de Alto Rio 
Novo – ES;

3 – Portaria nº 716, de 15 de dezembro de 2003 
– ACCI – Associação Comunitária e Cultural Ibititaen-
se, na cidade de Ibititá – BA;

4 – Portaria nº 747, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Novo Milênio, na cidade de 
Irecê – BA; e
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5 – Portaria nº 750, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação Vida Nova Educacional, Cultural e Co-
municação Social, na cidade de Americana – SP.

Brasília, 8 de novembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 579 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portada de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Radiodifu-
são Ondas da Paz de Alto Rio Novo – ES, na cidade 
de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permutem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53660.000043/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 707 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003.

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 

de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administra-
tivo e 53660.000043/99 e do PARECER/CONJUR/MC 
nº 1573/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Co-
munitária e Radiodifusão Ondas da Paz de Alto Rio 
Novo – ES, com sede na Rua José Ludgero, nº 187, 
2º Andar – Centro, na cidade de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º – entidade autorizada deverá operar com o 
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas 
com latitude em 19°03’22”S e longitude em 41°01’00”W, 
utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Miro Teixeira

RELATÓRIO Nº 143/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.660.000.043-99 protoco-
lizado em 26-1-1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Radiodifusão 
Ondas de Paz,  localidade de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Radiodifu-
são Ondas de Paz, inscrita no CNPJ sob o número 
02.754.246/0001-84, no Estado do Espírito Santo, com 
sede na Rua José Ludgero, nº 187, 2º andar, Centro 
cidade de Alto Rio Novo, dirigiu-se ao Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, conforme requeri-
mento datado de 7 de Janeiro de 1999, subscrito por 
representante Legal, no qual demonstrou interesse na 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
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do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU, de 9 de Setembro de 1999, que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5Km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documenta-
ção apresentada e vem por meio deste, relatar toda a 
instrução do presente o processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Rua José Ludgero, nº 187, Centro, 
na cidade de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, 
de coordenadas geográficas em 19°03’22”S de latitude 
e 41°01’00”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 79 – 82, denominado de “Rotei-
ro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
LBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Inicialmente os autos do processo foram arqui-
vados, no entanto, face a pedido de reconsideração 
apresentado pelo Requerente, a decisão foi revista às 
fls. 101 . Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passíveis 
do cumprimento das seguintes exigências: para a apre-

sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos III, IV, V e VII da Norma 2/98, comprovação das 
devidas alterações estatutárias, comprovação do devi-
do registro da Ata de Fundação e do Estatuto Social, 
CNPJ da Requerente devidamente retificado, CNPJ das 
entidades que manifestaram apoio, declaração de que 
a Entidade não mantém quaisquer dos vínculos do art. 
11 da lei 9.612/98 com outras entidades e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 101 a 194).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 192, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 195 e 197 Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
especifica e contida nos avios, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 189, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro e adequado as fina-
lidades e requisitas da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;
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• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Comunitária de Radiodifusão On-
das de Paz

• quadro diretivo

Presidente: Artame Lopes
Vice-presidente: Márcio Alberto de Barros
1º Secretário: Samuel F. de Souza
2º Secretário: Roberto S. P. da Cunha
1º Tesoureiro: Carlos Gênis da Silva
2º Tesoureiro: Jader Coelho Guimarães

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua José Ludgero, nº 187, 2º andar, Centro, na 
cidade de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo.

• coordenadas geográficas

19°03”22”S de latitude e 41°01”00”W de longitu-
de, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 195 e 197, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 
192 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Radiodifusão Ondas de Paz, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.660.000.043-99, de 26 de janeiro de 1999.

Brasília, 26 de maio de 2003. – Sibela Leandra 
Portela, Relatora de conclusão Jurídica – Relatora da 
conclusão Técnica.

À consideração do Senhor Diretor do Departamen-
to de Outorga de Serviços. Brasília, 26 de maio de 2003. 

– Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador-
Geral de Outorga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Comunicação Eletrônica. Brasília, 30 de maio 
de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende,  Diretor 
do Departamento de Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 143/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 2 de junho de 2003. – Eugênio de Oli-
veira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Educação  – em deci-
são terminativa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 331, DE 2005 

(Nº 1.609/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Rádio e TV Educativa COC para 
executar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Ribeirão Preto, Es-
tado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 29 de dezembro de 2003, que outorga 
concessão à Fundação Rádio e TV Educativa COC 
para executar, por 15 (quinze) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 827, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § V do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 
29 de dezembro de 2003, que “Outorga concessão à 
Fundação Rádio e TV Educativa COC, para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Ribeirão Pre-
to, Estado de São Paulo”.

Brasília, 9 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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MC 476 EM

Brasília, 30 de outubro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso projeto de Decreto, que outorga concessão à 
Fundação Rádio e TV Educativa COC, para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Ribeirão Pre-
to, Estado de São Paulo.

2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei nº 
236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, § 1º 
do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, 
de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital 
a outorga para a execução de serviço de radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, pra onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente,

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003

Outorga concessão à Fundação Rádio 
e TV Educativa COC, para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com 
fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 
14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 
1967, e no art. 13, § 1º, do Regulamento de Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.008351/2000.

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação 

Rádio e TV Educativa COC para executar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu-
sivamente educativos, na cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu-
midas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente desta concessão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a con-
tar da data de publicação da deliberação de que trata 
o art. 2º, sob pena de tomar-se nulo, de pleno direito, 
o ato de outorga.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 29 de dezembro de 2003; 182º da In-
dependência e 115º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS  
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS 
COORDENAÇÃO-GERAL DE OUTORGA  

DE SERVIÇOS DE ÁUDIO 
COORDENAÇÃO DA REGIÃO SUDESTE  

E DISTRITO FEDERAL

Parecer Nº 85/2003/CORDF/CGSA/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.008351/2000

Interessada: Fundação Rádio e TV Educativa COC

Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão de sons 
e imagens com finalidade educativa.

Ementa: Independe de licitação pública a outorga para 
serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente 
educativa. Atendimento as exigências estabelecidas 
no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na 
Portaria Interministerial nº 651, de 15-4-99.

Conclusão: Pelo deferimento.

I – Dos Fatos

1. A Fundação Rádio e TV Educativa COC, com 
sede na Av.  Maurílio Biagi s/n, bairro Riberânia, Ribei-
rão Preto – SP, CEP 14096-075, requer, nos presentes 
autos, que seja-lhe outorgada permissão para executar 
Serviço de Radiodifusão de sons  e imagens, no canal 
33-E, com finalidade exclusivamente educativa, na Ci-
dade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

2. O Estatuto da entidade, protocolado e registra-
do em microfilme no de Notas de Ribeirão Preto, sob 
o nº 3523, preenche os requisitos do e se encontram 
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de acordo com a legislação específicas de radiodifu-
são (fls. 05/20).

3. De acordo com o Estatuto Social da Entidade, 
Capitulo VII (fls. 12), o quadro diretivo é o seguinte:

4. A documentação pertinente aos diretores foi 
anexada aos autos, encontrando-se às fls. 33/35 e 
77/96.

II – Do Mérito

5. A outorga de permissão para executar Serviço 
Sonora em Freqüência Modulada com finalidade ex-
clusivamente admitida na Constituição Federal (letra 
a do inciso XII do artigo 21).

6. O § 1º, artigo 13, do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão , aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31-10-1963, com a redação que lhe foi dada pelo De-
creto nº 2.108, de 24-12-1996, dispensa a publicação 
de edital para outorga de serviço de radiodifusão com 
fins exclusivamente educativos, in verbis:

 “Art. 13 – O edital será elaborado pelo 
Ministério das Comunicações, observados, 
dentre outros, os seguintes elementos e requi-
sitos necessários à formulação das propostas 
para a execução do serviço:

(...)

§ 1º É dispensável a licitação para outorga para 
execução de serviço de radiodifusão com fins exclu-
sivamente educativos.”

7. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu 
artigo 223, estabelece a competência ao Poder Execu-
tivo para outorgar concessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão de sons e imagens e 
determina que o ato de outorga deverá ser apreciado 
pelo Congresso Nacional e somente produzirá efeitos 
legais após sua deliberação.

8. A documentação instrutória referente à entidade 
e a seus diretores está completa e em ordem.

9. O deferimento da outorga descumprimento dos 
limites fixados pelo Decreto-lei quer quanto a seus dire-
tores, conforme declarações pretendida não implicará 
em nº 236/67, quer quanto aos sócios, das fls.25.

10. A entidade apresentou declaração constante 
às fls. 26, dos autos, cujo teor a obriga a cumprir as 

obrigações constantes da Portaria Interministerial nº 
651, de 15-4-1999, perante ao Ministério das Comu-
nicações.

11. De acordo com os registros existentes nes-
te Ministério, a Fundação João Paulo II (Processo nº 
53830.000215/2000) e a Fundação Fernando Eduar-
do Lee (Processo nº 53830.000343/2001) formularam 
igual pedido de outorga para o serviço de radiodifusão, 
com finalidade educativa, para a localidade de Ribei-
rão Preto/SP.

III – Conclusão

 12. Diante do exposto, estando o presente pro-
cesso devidamente instruído, e em conformidade com 
os dispositivos legais que regem a matéria, o poderá 
ser deferido a critério da autoridade competente motivo 
pelo qual, sugerimos o seu encaminhamento à douta 
Consultoria Jurídica, para prosseguimento.

13. Posteriormente à decisão da outorga, o pro-
cesso deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, 
para a apreciação do ato, conforme dispõe a Consti-
tuição Feral (§ 1º, art. 223).

É o parecer “sub – censura”.
Brasília, 14 de outubro de 2003. – Vânea Rabelo, 

Coordenadora de Radiodifusão, Região Sudeste e 
Distrito Federal.

De acordo. À consideração do Senhor Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Em 14-10-03. – Anacleto Rodrigues Cordeiro 
– Coordenador – Geral de Outorga de Serviços de Áu-
dio.

De acordo. À consideração do Senhor Secretário 
de Comunicação Eletrônica. 

Em 14-10-03. – Carlos Alberto Freire Resende, 
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.

Encaminhem-se à  douta Consultoria Jurídica 
deste Ministério, para prosseguimento.

Em 16-10-2003. – Eugênio de Oliveira Fraga 
– Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica

(À Comissão de Educação Decisão Ter-
minativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 332, DE 2005 

(nº 1.613/2005 , na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão 
à Fundação Pedro Américo para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 8 de dezembro de 2004, que outorga 
concessão à Fundação Pedro Américo para executar, 
por 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 883, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 
8 de dezembro de 2004, que “Outorga concessão à 
Fundação Pedro Américo, para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-
mente educativos, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba”.

Brasília, 15 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 231 EM

Brasília, 13 de agosto  de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53000.008883/2004, de interesse da Fundação Pedro 
Américo, objeto de concessão para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-
mente educativos, no município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba.

2. De acordo como art. 14, § 2º do Decreto-Lei nº 
236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, § 1º 
do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, 
de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital 
a outorga para a execução de serviço de radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga som ente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Eunício Oliveira, Ministro 
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 2004

Outorga concessão à Fundação Pedro 
Américo, para executar serviço de radio-
difusão de sons e imagens, com fins ex-
clusivamente educativos, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 
14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 
1967, e no art. 13, § 1º do Regulamento de Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.008883/2004,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação 

Pedro Américo para executar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, com fins exclusivamente 
educativos, no Município de Campina Grande, Estado 
da Paraíba.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu-
midas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição. 

Art. 3º O contrato decorrente dessa concessão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar 
da data de publicação da deliberação de que trata o 
art. 2º sob pena de tornar-se nulo, de pleno direito, o 
ato de outorga.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 8 de dezembro de 2004, 183º da Inde-
pendência e 116º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

PARECER Nº 302 /2004 – DOS

Referência: Processo nº 53000.008883/2004.

Interessada: fundação Pedro Américo.

Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.

Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de 
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

Conclusão: Pelo deferimento.
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I – Dos Fatos

A Fundação Pedro Américo, com sede na Cida-
de de Campina Grande, Estado da Paraíba, requer lhe 
seja outorgada concessão para executar o serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (TV), com fins exclu-
sivamente educativos, naquela localidade, mediante 
utilização do canal 19E, previsto no Plano Básico de 
Distribuição de Canais do referido serviço.

Trata-se de fundação de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e 
financeira que estipulou, dentre seus objetivos, promo-
ver ações assistenciais, educativas e culturais, através 
da radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Para atender aos requisitos estabelecidos pela 
legislação que tutela os serviços de radiodifusão, a en-
tidade apresentou toda a documentação pertinente.

A escritura pública com o estatuto social da en-
tidade encontra-se devidamente matriculada no Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos 
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na 
legislação específica de radiodifusão.

O cargo de Presidente está ocupado pela Sra 
Gisele Bianca Nery Gadelha, cabendo a ela a repre-
sentação ativa e passiva da entidade, nos atos de sua 
administração.

Compõem a Diretoria Executiva da entidade, ain-
da, o Sr. Domício Barbosa Diniz (Diretor Administrati-
vo-Financeiro) e o Sr. Maria Grinete Pinheiro de Meio 
Figueiredo (Diretor Técnico).

II – Do Mérito

A outorga de permissão, concessão e autoriza-
ção para executar serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens está prevista na Constituição Federal 
(art. 21, inciso XII, alínea a).

É também a Carta Magna, em seu art. 223, que 
atribui ao Poder Executivo competência para outorgar 
concessão, permissão e autorização para o referido 
serviço. A eficácia do correspondente ato está condi-
cionada à deliberação do Congresso Nacional.

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe deu o De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, publicado 
no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de 
edital para a outorga de serviço de radiodifusão com 
fins exclusivamente educativos.

“Art 13. ..................................................
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outor-

ga para execução de Serviços de Radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos”.

A documentação instrutória concernente à enti-
dade e aos seus diretores está em ordem. A entidade 
encaminhou a declaração prevista na Portaria Inter-
ministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada 
no DOU de 19 de abril de 1999.

O deferimento da outorga pretendida não im-
plicará em descumprimento dos limites fixados pelo 
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme 
declarações firmadas por eles e juntadas aos autos.

De acordo com os registros deste Ministério, 
também formularam pedidos para outorga de con-
cessão para executar o serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, com fins exclusivamente educati-
vos, naquela localidade, a Fundação Pedro Feticiano 
(Processo nº 53000.010035/03) e a Fundação Cul-
tural e Educativa Ronaldo Cunha Lima (Processo nº 
53000.010806/04).

III – Conclusão

Diante do exposto, estando o processo da Funda-
ção Pedro Américo devidamente instruído em conformi-
dade com os dispositivos legais que regem a matéria, 
o pedido formulado poderá ser deferido a critério da 
autoridade competente, motivo pelo qual sugerimos 
o seu encaminhamento à douta Consultoria Jurídica, 
para prosseguimento.

Posteriormente à decisão da outorga, o proces-
so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, 
onde o ato de outorga será apreciado, nos termos da 
Constituição Federal (art. 223).

É o parecer sub-censura.
Brasília, 16 de junho de 2004. – Cláudio Ribeiro 

Correia Neto, Chefe de Serviço 
Região Norte/ Nordeste.
De acordo. Encaminhe-se ao Sr. Coordenador-

Geral de Outorga de Outorga de Serviços de Áudio.
Brasília, 16 de junho de 2004. – Marcelo Fiúza 

Lima, Coordenador, Coordenação de Radiodifusão 
– Regiões Norte e Nordeste.

De acordo, ao Diretor do Departamento de Ou-
torga de Serviços.

Brasília, 16 de junho de 2004. – Anacleto Ro-
drigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio.

(À Comissão de Educação – Decisão 
Terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 333, DE 2005 

(nº 24/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Verdes Mares Ltda., para explorar 
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serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 11 de outubro de 2000, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a 
concessão da Rádio Verdes Mares Ltda., para explo-
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.679, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § V do artigo 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato constante do decreto 
de 11 de outubro de 2000, que “Renova concessão 
das entidades que menciona, para explorar serviços 
de radiodifusão, e dá outras providencias”. As entida-
des mencionadas são as seguintes:

1 – Rádio Difusora Brasileira Ltda., a partir de 1º 
de novembro de 1993, na cidade de Uberlândia – MG 
(onda média);

2 – Rádio Liberal Ltda., a partir de 1º de novembro 
de 1993, na cidade de Belém – PA (onda média);

3 – Ceará Rádio Clube S/A, a partir de 1º de no-
vembro de 1993, na cidade de Fortaleza – CE (onda 
média);

4 – Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza 
– CE (onda média):

5 – Rádio Verdes Mares Ltda., a partir de 1º de 
novembro de 1993, na cidade de Fotaleza – CE (onda 
média);

6 – Fundação Redentorista de Comunicações 
Sociais, originarianiente Rádio Antoninense Ltda., a 
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Antonina 
– PR (onda média);

7 – Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., a 
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Cruzeiro 
do Oeste – PR (onda média);

8 – Fundação Cultural Celinauta, a partir de 1º 
de novembro de 1993, na cidade de Pato Branco – PR 
(onda média);

9 – Emissora Continental de Campos Ltda., a 
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Cam-
pos dos Goytacazes – RJ (onda média);

10 – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Nova Fri-
burgo – RJ (onda média);

11 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrópolis 
– RJ (onda média);

12 – Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de 
Tarso, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade 
do Rio de Janeiro – RJ (onda média);

13 – Rádio Relógio Federal Ltda., a partir de 1º 
de novembro de 1993, na cidade do Rio de Janeiro 
– RJ (onda média);

14 – Rádio Princesa do Vale Ltda., a partir de 
29 de agosto de 1998, na cidade de Açu – RN (onda 
média);

15 – Rádio Cultura do Oeste Ltda., a partir de 10 
de maio de 1993, na cidade de Pau dos Ferros – RN 
(onda média);

16 – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Gravataí – RS 
(onda média);

17 – Rádio Guaíba S/A, a partir de 1º de maio de 
1993, na cidade de Porto Alegre – RS (onda média);

18 – Rádio Blau Nunes Ltda., a partir de 28 de 
outubro de 1993, na cidade de Santa Bárbara do Sul 
– RS (onda média);

19 – Rádio Jóia de Adamantina Ltda., a partir 
de 24 de outubro de 1993, na cidade de Adamantina 
– SP (onda média);

20 – Rádio Difusora de Franca Ltda., a partir de 
F de maio de 1994, na cidade de Franca – SP (onda 
média);

21 – Rádio Guarujá Paulista S/A, a partir de 1º 
de maio de 1994, na cidade de Guarujá – SP (onda 
média);

22 – Rádio Difusora Cacique Ltda., originaria-
mente Rádio Cacique de São Caetano do Sul Ltda., 
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Santos-
SP (onda média);

23 – Sociedade Rádio Clube de São José dos 
Campos Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cida-
de de São José dos Campos – SP (onda média);

24 – Rádio Cultura de Sergipe S/A, a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Aracaju – SE 
(onda média);

25 – Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de 
maio de 1993, na cidade de Goiânia – GO (onda tro-
pical); e

26 – Fundação Cultural Celinauta, originariamente 
Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., a partir 
de 21 de fevereiro de 1994, na cidade de Pato Branco-
PR (sons e imagens).

Brasília, 13 de novembro de 2000. – Fernando 
Henrique Cardoso.
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EM Nº 429/MC

Brasília, 25 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o 

incluso projeto de decreto que trata da renovação de 
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo-
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Difusora, Brasileira Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais (Pro-
cesso nº 50710.000486/93);

• Rádio Liberal Ltda., concessionária de serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Belém, 
Estado do Pará (Processo nº 53720.000259/93);

• Ceará Rádio Clube S/A, concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo nº 
29650000723/93);

• Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., concessioná-
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo 
nº 29650.000767/93);

• Rádio Verdes Mares Ltda., concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo nº 
29650.000769/93);

• Fundação Redentorista de Comunicações So-
ciais, concessionária de serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, na cidade de Antônima, Estado do 
Paraná (Processo nº 53740.000336/93);

• Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado 
do Paraná (Processo nº 53740.000328/93);

• Fundação Cultural Celinauta, concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Pato Branco, Estado do Paraná (Processo 
nº 29740.000685/93);

• Emissora Continental de Campos Ltda., conces-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Campos dos (Goytacazes, Estado 
do Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000258/93);

• Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., conces-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de 
Janeiro (Processo nº 53770.000223/93);

• Rádio Difusora Boas Novas Ltda., concessio-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro 
(Processo nº 53770.000260/93);

• Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, 
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000257/93);

• Rádio Relógio Federal Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 
(Processo nº 53770.000252/93);

• Rádio Princesa do Vale Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Açu, Estado do Rio Grande do Norte (Pro-
cesso nº 53730.000022/98);

• Rádio Cultura do Oeste Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Pau dos Fenos, Estado do Rio Grande do 
Norte (Processo nº 29780.000042/93);

• Rádio Cultura de Gravataí Ltda., concessioná-
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul 
(Processo nº 50790.000873/93);

• Rádio Guaíba S/A, concessionária de serviço 
de radiodifusão sonora em onda media, na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (Processo 
nº 53790.000617/93);

• Rádio Blau Nunes Ltda., concessionária de ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Santa Bárbara do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul (Processo nº 50790.000835/93);

• Rádio Jóia de Adamantina Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Adamantina, Estado de São Paulo (Proces-
so nº 50830.000767/93);

• Rádio Difusora de Franca Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Franca, Estado de São Paulo (Processo nº 
50830.001519/93);

• Rádio Guarujá Paulista S/A, concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo nº 
50830.001512/93);

• Rádio Difusora Cacique Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Santos, Estado de São Paulo (Processo nº 
50830.000286/94);

• Sociedade Rádio Clube de São José dos Cam-
pos Ltda., concessionária de serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, na cidade de São José 
dos Campos, Estado de São Paulo (Processo nº 
50830.001551/93);

• Rádio Cultura de Sergipe S/A, concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Aracaju, Estado de Sergipe (Processo nº 
50840.000161/93);
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• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na 
cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo riR 
29670.000040/93);

• Fundação Cultural Celinauta, concessionária 
de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na ci-
dade de Pato Branco, Estado do Paraná (Processo nº 
53740.000332/93).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência 
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisa-
dos pelos órgãos técnicos deste Ministério e conside-
rados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, 
demonstrando possuir as entidades as qualificações 
necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao que 
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assumo à su-
perior consideração de Vossa Excelência para decisão 
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro 
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2000

Renova concessão das entidades que 
menciona, para explorar serviços de radio-
difusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho 
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º inciso 
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida-

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito 
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média:

I – Rádio Difusora Brasileira Ltda., a partir de lº de 
novembro de 1993, na cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 45.369, 
de 2 de fevereiro de 1959, e renovada pelo Decreto 
nº 90.578, de 28 de novembro de 1984 (Processo nº 
50710.000486/93);

II – Rádio Liberal Ltda., a partir de 1º de novembro 
de 1993, na cidade de Belém, Estado do Pará, outor-
gada pelo Decreto nº 48.278, de 9 de junho de 1960, 
e renovada pelo Decreto nº 88.583, de 2 de agosto de 
1983 (Processo nº 53720.000259/93);

III – Ceará Rádio Clube S/A, a partir de 12 de 
novembro de 1993, na cidade de Fortaleza, Esta-
do do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 1.289, de 
23 de dezembro de 1936, e Renovada pelo Decre-

to nº 90.808, de 11 de janeiro de 1985 (Processo nº 
29650.000723/93);

IV – Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 37.904, 
de 16 de setembro de 1955, e renovada pelo Decre-
to nº 90.100, de 23 de agosto de 1984 (Processo nº 
29650.000767/93);

V – Rádio Verdes Mares Ltda., a partir de 1º de 
novembro de 1993, na cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 38.067, de 12 de 
outubro de 1955, renovada pelo Decreto nº 90.771, 
de 28 de dezembro de 1984, e autorizada a proceder 
a mudança do seu tipo societário mediante Portaria 
nº 35, de 14 de setembro de 1992, do Delegado do 
Ministério das Comunicações no Estado do Ceará 
(Processo nº 29650.000769/93);

VI – Fundação Redentorista de Comunicações 
Sociais, a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de 
Antonina, Estado do Paraná, outorgada originariamen-
te à Rádio Atoninense Ltda., pela Portaria MVOP nº 
730, de 11 de agosto de 1949, renovada pelo Decreto 
nº 89.626, de 8 de maio de 1984, e transferida para a 
concessionária de que trata este inciso mediante

Decreto nº 94.147, de 26 de março de 1987 (Pro-
cesso nº 53740.000336/93);

VII – Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., a 
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Cruzeiro 
do Oeste, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria 
MVOP nº 628, de 15 de julho de 1955, e renovada 
pelo Decreto nº 89.409, de 29 de fevereiro de 1984 
(Processo nº 53740.000328/93);

VIII – Fundação Cultural Celinauta, a partir de 1º 
de novembro de 1993, na cidade de Pato Branco, Esta-
do do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 888, de 11 de 
abril de 1962, alterado pelo Decreto nº 53.989, de 1º de 
julho de 1964, e renovada pelo Decreto nº 88.891, de 19 
de outubro de 1983 (Processo nº 29740.000685/93);

IX – Emissora Continental de Campos Ltda., a 
partir de lº de novembro de 1993, na cidade de Campos 
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, outorgada 
pelo Decreto nº 47.780, de 9 de fevereiro de 1960, e 
renovada pelo Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de 
1984 (Processo nº 53770.000258/93);

X – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Nova Fri-
burgo, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo De-
creto nº 26.421, de 5 de março de 1949, e renovada 
pelo Decreto nº 93.260, de 17 de setembro de 1986 
(Processo nº 53770.000223/93);

XI – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., a partir 
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 
285, de 9 de agosto de 1935, e renovada pelo Decre-
to nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº 
53770.000260/93);
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XII – Fundação Cristã Espirita Cultural Paulo de 
Tarso, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, outorga-
da pelo Decreto nº 41.952, de 2 de agosto de 1957, e 
renovada pelo Decreto nº 89.345, de 31 de janeiro de 
1984 (Processo nº 53770.000257/93);

XIII – Rádio Relógio Federal Ltda., a partir de 1º 
de novembro de 1993, na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 
27.000, de 2 de agosto de 1949, e renovada pelo De-
creto nº 90.255, de 2 de outubro de 1984 (Processo 
nº 53770.000252)93);

XIV – Rádio Princesa do Vale Ltda., a partir de 
29 de agosto de 1998, na cidade de Açu, Estado 
do Rio Grande do Norte, outorgada pelo Decreto nº 
81.990, de 18 de julho de 1978, e renovada pelo De-
creto nº97.935, de 10 de julho de 1989 (Processo nº 
53780.000022/98);

XV – Rádio Cultura do Oeste Ltda., a partir de 
10 de maio de 1993, na cidade de Pau dos Ferros, 
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De-
creto nº 88.173, de 10 de março de 1983 (Processo 
nº 29780.000042/93);

XVI – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Gravataí, 
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto 
nº 43.030, de 13 de janeiro de 1958, e renovada pelo 
Decreto nº 88.574, de 2 de agosto de 1983 (Processo 
nº 50790.000873/93);

XVII – Rádio Guaíba S/A, a partir de 1º de maio de 
1993, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, outorgada pelo Decreto nº 1.245, de 25 de junho 
de 1962, e renovada pelo Decreto nº 91.074, de 12 de 
março de 1985 (Processo nº 53790.000617/93);

XVIII – Rádio Blau Nunes Ltda., a partir de 28 de 
outubro de 1993, na cidade de Santa Bárbara do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto 
nº 88.756, de 26 de setembro de 1983 (Processo nº 
50790.000835/93);

XIX – Radio Jóia de Adamantina Ltda., a partir 
de 24 de outubro de 1993, na cidade de Adaman-
tina, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto 
nº88.669, de 1º de setembro de 1983 (Processo nº 
50830.000767/93);

XX – Rádio Difusora de Franca Ltda., a partir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Franca, Estado de 
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº B-31, de 
21 de janeiro de 1961, e renovada conforme Decreto 
nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº 
50830.001519/93);

XXI – Rádio Guarujá Paulista S/A, a partir de 
1º de maio de 1994,.na cidade de Guarujá, Estado 
de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 873, 
de 2 de outubro de 1946, e renovada pelo Decre-
to nº 91.088, de 12 de março de 1985 (Processo nº 
50830.001512/93);

XXII – Rádio Difusora Cacique Ltda., a partir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Santos, Estado de 
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Caci-
que de São Caetano do Sul Ltda., conforme Portaria 
MVOP nº 138, de 30 de janeiro de 1961, e renovada 
pelo Decreto nº89.627, de 8 de maio de 1984 (Proces-
so nº 50830.000286/94);

XXIII – Sociedade Rádio Clube de São José dos 
Campos Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade 
de São José dos Campos, Estado de São Paulo, outor-
gada pela Portaria MVOP nº 947, de 13 de novembro 
de 1945, e renovada pelo Decreto nº 91.088, de 12 de 
março de 1985 (Processo nº 50830.001551/93);

XXIV – Rádio Cultura de Sergipe S/A, a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Aracaju, Estado 
de Sergipe, outorgada pelo Decreto nº 46.396, de 9 de 
julho de 1959, e renovada pelo Decreto nº 92.447, de 7 
de março de 1986 (Processo nº 50840.000161/93).

Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de 
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em onda tropical, na cidade de Goiânia, Estado 
de Goiás, outorgada à Rádio Anhanguera S/A, pelo 
Decreto nº37.339 de 13 de maio de 1959, e renova-
da pelo Decreto nº 91.744, de 4 de outubro de 1985 
(Processo nº 29670.000040/93).

Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir 
de 21 de fevereiro de 1994, a concessão para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Pato Branco, 
Estado do Paraná, originariamente outorgada à Rádio 
e Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., pelo Decreto nº 
83.051, de 17 de janeiro de 1979, transferida para a 
Fundação Cultural Celinauta, conforme decreto de 31 
de outubro de 1996 (Processo nº 53740.000332/93).

Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cujas concessões são renovadas por este decreto, re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5º A renovação da concessão somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Consti-
tuição.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2000; 179º da Inde-
pendência e 112º da República.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 334, DE 2005 

(Nº 1.435/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a associa-
ção Araucária de Comunicação a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de São José do Ouro, estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º fica aprovado o ato a que se refere à Por-

taria nº 222, de 12 de junho de 2003, que autoriza a 
associação araucária de comunicação a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São José do 
Ouro, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 501, DE 2004

Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de Radiodifusão 
Comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 218, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Cultural para Difusão das tradições e hábitos 
Luizenses, na cidade de São Luís do Paraitinga - SP;

2 – Portaria nº 222, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Araucária de comunicação, na cidade de São 
José do Ouro – RS;

3 – Portaria nº 353, de 17 de julho de 2003 – APAI 
– Associação de Proteção ao Adolescente de Itacaré, 
na cidade de Itacaré – BA;

4 – Portaria nº 468, de 4 de setembro de 2003 
– Associação do Movimento de Desenvolvimento Social 
e Radiocomunicação da cidade de São Pedro do Butiá 
– Amor Butiá, na cidade de São Pedro do Butiá - RS;

5 – Portaria nº 524, de 8 de outubro de 2003 
– Associação da Rádio Comunitária

– ARE, na cidade de Imaculada – PB;
6 – Portaria nº 667, de 9 de dezembro de 2003 

– Associação Comunitária
Cultural de Vermelho Novo (ACCVN), na cidade 

de Vermelho Novo – MG;
7 – Portaria nº 669, de 9 de dezembro de 2003 

– Associação da Rádio Comunitária Gurupatuba em 
de Monte Alegre, na cidade de Monte Alegre – PA;

8 – Portaria nº 710, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação e Movimento Comunitário Rádio Essa 
FM, na cidade de Pedro de Toledo – SP;

9 – Portaria nº 712, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Inde-
pendência – ACORIDI, na cidade de Independência 
– CE; e

10 – Portaria nº 752, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária e Cultural dos Comunicado-
res de Gandu e Região, na cidade de Gandu – BA.

Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 281 EM

Brasília, 4 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva
documentação para que a entidade Associação 

Araucária de Comunicação, na cidade de São José do 
Ouro, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da imponência da iniciativa 
comandada por vossa excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei Análi-
ses Técnica e Jurídica da petição apresentada, cons-
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao 
pleito, o que se conclui da documentação de origem, 
consubstanciada nos autos do processo administrativo 
nº 53790.000476/00, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,
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PORTARIA Nº 222, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos lº e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista nº o que consta do processo 
administrativo nº 53790.000476/00 e do Parecer/Con-
jur/MC nº 547/2003, resolve:

Art. 1º  Autorizar a Associação Araucária de Co-
municação, com sede na Av. Antônio Finco, nº 171-A 
– Centro, na cidade de São José do Ouro, Estado do 
Rio Grande do Sul, a executar serviço de Radiodifu-
são Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27°46’22”S e longitude em 
51°35’36’W, utilizando a freqüência de 104,9 MHZ.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

SECRETARIA DE SERVIÇOS  
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

RELATÓRIO Nº 86/2003–DOSR/SSR/MC

Referência : Processo nº 53790000476/00, protoco-
lizado em 12-9-2000

Objeto : Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado : Associação Araucária de Comunica-
ção, localidade de São José do Ouro, Estado do Rio 
Grande do Sul.

I – Introdução

1. A Associação Araucária de Comunicação, ins-
crita no CNPJ sob o número 96.704.333/0001-70, no 
Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Av. Antônio 
Finco, 171-A, cidade de São José do Ouro, dirigiu-se 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 08 de Agosto de 2000, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – D.O.U., de 16 de Agosto de 2001, que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
petição de folha nº 1, bem como toda a documenta-
ção apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento de Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Av. António Finco, 171-A, na ci-
dade de São José do Ouro, Estado do Rio Grande do 
Sul, de coordenadas geográficas em 27°746’22”S de 
latitude e 51°35’36”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folha nº 62, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arma-
mento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
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que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para a 
apresentação da documentação elencada no subitem 
6.7 incisos I, II da Norma nº 2/98, ata de eleição, có-
pia do CNPJ da requerente e declaração do endereço 
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios 
estabelecidos na legislação específica resultou no sa-
neamento dos autos e posterior seleção da Entidade, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico 
(fls. nos 65 a 204).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls nos 191 e 
192, firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-
se o roteiro de verificação de instalação da estação, 
constatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, 
em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, 
conforme observa-se nas folhas nos 203 e 104. Ressal-
tamos que nestes documentos constam as seguintes 
informações: identificação da entidade; os endereços 
da sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas nos 1 a 204, dos autos, corres-
ponde ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes; 

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 

como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6. 11 e incisos da Norma Comple-
mentar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Araucária de Comunicação;

• quadro diretivo

Presidente: Américo Claudino Gelam
Vice-presidente: Moacir João Cavalli
Tesoureiro : Aldonir Vasata

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Av. Augusto Finco, 171-A, cidade de São José do 
Ouro, Estado do Rio Grande do Sul;

• coordenadas geográficas

27°46’22”S de latitude e 51°35’36”W de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 203 e 204, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 191 
e 192 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Arau-
cária de Comunicação, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53790000476/00, de 12 de setembro de 2000.

Brasília, 15 de maio de 2003. – Luciana Coelho, 
Relatora da conclusão Jurídica. – Neide Aparecida da 
Silva, Relatora da conclusão Técnica.

De acordo.
A consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
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Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carva-
lho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços  
de Áudio e Imagem.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 335, DE 2005 

(nº 1.501/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à FH Comunicação e Participações Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Nova Europa, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 458, de 28 de agosto de 2003, que outorga 
permissão à FH Comunicação e Participação Ltda., 
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Nova Europa, Estado 
de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 6, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de expo-
sições de motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, confor-
me os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 458, de 28 de agosto de 2003 
– FH Comunicação e Participações Ltda., na cidade 
de Nova Europa – SP; e

2 – Portaria nº 539, de 15 de outubro de 2003 – 
Rádio Tiradentes Ltda., na cidade de Manaus – AM.

Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

MC Nº 369 EM

Brasília, 11 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senha Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este ministério, determinou-se 
a publicação da Concorrência nº 108/2000-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-

fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Nova Europa. Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 
1997 depois de analisar a documentação de habilita-
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga 
das entidades proponentes, com observância da Lei nº  
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especí-
fica de radiodifusão, conclui que  a FH Comunicação e 
Participações Ltda., (Processo nº 53830.000683/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidas pelo edital, tornando-se assim 
a vencedora da concorrência, conforme ato da mesma 
comissão. que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 458, DE 28 DE AGOSTO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53830.000683/2000, Concorrência nº 
108/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC Nº 884, 
de 24 de julho de 2003, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à FH Comunicação e 
Participações Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Nova Europa, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Au. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação de 
que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, 
de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 336, DE 2005 

(nº 1.512/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária “Semente de 
Amor e Fé” a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Guarulhos, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 2.432, de 21 de novembro de 2002, que autoriza 
a Associação Cultural e Comunitária “Semente de Amor 
e Fé” a executar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, retificando–se o prazo da auto-
rização para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto 
na Lei nº 10.597, da 11 dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 563, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de ex-
posição de motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.432, 
de 21 de novembro de 2002, que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária “Semente de Amor e Fé” 
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.

Brasília, 2 de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 362 EM

Brasília, 2 de setembro de 2003.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Comunitária 
“Semente de Amor e Fé”, na cidade de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 

filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultural geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem de 
elo à integração de informações benéficas a todos os 
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53830.002332/98, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 2.432, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53830.002332/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural e Comu-
nitária “Semente de Amor e Fé”, com sede na Rua 
Holandesa, nº 5, sala nº 2, Cumbica, na cidade de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, 
sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23°27’02”S e longitude em 
46°28’38”W, utilizando a freqüência de 88,7MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS 

DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 272/2002 – DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 5383000233/98 de 30-9-98.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural e Comunitária “Se-
mente de Amor e Fé”, localidade de Guarulhos, Esta-
do de São Paulo.

I – Introdução

1. A Associação Cultural e Comunitária “Semen-
te de Amor e Fé” inscrita no CNPJ sob o número 
02.745.093/0001-09, no Estado de São Paulo, com 
sede na Rua Holandez nº 5 – sala 2 – Cumbica, ci-
dade de Guarulhos, dirigiu-se ao Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, por meio de requerimen-
to datado de 29 de setembro de 1998, subscrito por 
representante legal, demonstrando interesse na ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na 
localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU., 
de 17 de dezembro de 1999, Seção 3, que contempla 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha nº 1, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a le-
gislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e 
Norma nº 2/98 de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdução 
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-
ço, faz indicação da localidade onde pretende instalar 
seus equipamentos transmissores, complementando 
com o endereço da respectiva estação e coordena-
das geográficas, além de pedir a designação de canal 
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos 
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, 
juntando a documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo 
ao seguinte:

– Estatuto Social;

– ata de constituição e eleição de diri-
gentes;

– declarações e comprovantes relativos 
a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados à entidade, face aos 
ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade;

– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas nos 10 à 252 dos autos, constando 
a alteração de sua denominação na fl. nº 67.

8. Analisados os documentos apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
Departamento constatou conformidade legal e nor-
mativa, pelo que passa a examinar as informações 
técnicas de relevância.

III – Relatório

• informações técnicas

9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Rua Holandeza nº 5 – Cumbica, na cidade 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, de coordenadas 
geográficas em 23°27’02”S de latitude e 46°28’37”W 
de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 17-12-99, Seção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
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documento de folhas 53, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente, a reque-
rente indicou novas coordenadas, que foram aceitas e 
analisadas por Engenheiro responsável.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coor-
denadas geográficas, instruções sobre coor-
denadas coincidentes com os levantamentos 
do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para a apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos 1,11, 
XIX e X da Norma 2/98, comprovação de necessária 
alteração estatutária, bem como declaração do ende-
reço da sede. Diante da regularidade técnico-jurídica 
dos processos referentes às interessadas na localidade 
e em observância ao disposto no subitem 6.10.1 da 
Norma 2/98, foi encaminhado ofício para que se es-
tabelecesse uma associação entre as mesmas, ocor-
re que, considerando o decurso do prazo concedido, 
utilizou-se o critério de seleção apontado no subitem 
6.10.2 da Norma 2/98, do qual constatou-se que a re-
querente conta com maior número de manifestações 
em apoio que a sua concorrente, em decorrência de 
tal fato a Entidade foi selecionada (fls. 56 a 252).

13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 165, firmado 
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas 
as seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência 
efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço;

– diagramas de irradiação do sistema 
irradiante e características elétricas.

14. Segue-se o roteiro de verificação de instala-
ção da estação, constatando-se conformidade com a 

Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em 
seu item 6.11. Folhas 253 e 254.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos 
de habilitação de interessados na exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução 
dos presentes autos, após detido exame do rol de do-
cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla-
ção atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Cultural e Comunitária “Semente de 
Amor e Fé”;

• quadro diretivo

Presidente: Inês Ribeiro Ferreira
Vice-presidente: Carlos Henrique da silva Ferreira
Secretário: Celso Luiz Pinho
Tesoureiro : Neide Lopes Furlan

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Holandeza nº 5 – sala 2 – Cumbica, cidade 
de Guarulhos, Estado de São Paulo;

• coordenadas geográficas

23°27’02” de latitude e 46°28’38” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 253 e 254, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” fls. 165 e 
que se referem à localização da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Cultural 
e Comunitária “Semente de Amor e Fé”, no sentido de 
conceder-lhe a outorga de autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, na locali-
dade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53830002332/98, de 26 
de maio de 1999.

Brasília, 26 de abril de 2002. – Alexandra Lucia-
na Costa, Chefe de Divisão/SSR, Relatora da conclu-
são Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de 
Serviço/SSR, Relatora da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
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Brasília, 26 de abril de 2002. – Nilton Geraldo 
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Radiodifusão.
Brasília, 26 de abril de 2002. – Hamilton Maga-

lhães Mesquita, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços de Radiodifusão de Serviços de Radio-
difusão.

Aprovo o Relatório nº 272/2002/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 29 de abril de 2002. – Antonio Carlos 
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

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

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 337, DE 2005 

(Nº 1.575/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Prefeitu-
ra Municipal de Volta Redonda a explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Volta Redonda, Estado do Rio 
de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 8 de agosto de 2003, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Volta Redonda a explorar, por 
15 (quinze) anos, se direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu-
sivamente educativos, na cidade de Volta Redonda, 
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 506, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso MI, combinado com o 

§ 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-

nicações, o ato constante do Decreto de 8 de agosto 
de 2003, que “Autoriza a Prefeitura Municipal de Volta 
Redonda, Estado do Rio de Janeiro, a explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-
vamente educativos, e dá outras providências”.

Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 131 EM

Brasília, 23 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53770.000815/2002, acompanhado de projeto de de-
creto que trata da outorga de autorização à Prefeitura 
Municipal de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, 
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivamente educativos.

2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei 
n º 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1º do 
art. 13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de 
edital a outorga para a execução de serviço de radio-
difusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi-
cações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 2003

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vol-
ta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, a 
explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, com fins exclusivamente edu-
cativos, e dá outras providencias.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, considerando o disposto no art. 14, § 
2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, 
e no § 1º do art. 13 do Regulamento de Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta do 
Processo nº 53770.000815/2002.

Decreta:
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Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Volta Re-
donda autorizada a explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Volta Redonda, Estado do 
Rio de Janeiro.

Parágrafo único. A autorização ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu-
midas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O convênio decorrente desta autorização 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar 
da data da publicação da deliberação de que trata o 
art. 2% sob pena de tomar-se nulo, de pleno direito, 
o ato de outorga.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 8 de agosto de 2003 ; 182º da Inde-
pendência e 115º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

DECLARAÇÃO

Declaro que o Município de Volta Redonda, pes-
soa jurídica de direito público interno, com sede na Pra-
ça Sávio Gama nº 53, bairro Aterrado, Volta Redonda 
– RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 32.512.501/0001-53, 
neste ato representado pelo Senhor Antônio Francisco 
Neto, Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, comercian-
te, portador da Carteira de Identidade nº 87.309.870 
– SSP, e do CIC nº 654.177.047-68, residente e domici-
liado nesta cidade, em acatamento aos limites fixados 
no Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que 
o município não participa da direção de outra execu-
tante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na 
localidade, nem de outras entidades de radiodifusão 
cm municípios diversos.

Volta Redonda, 16 de Agosto de 2002. – Antônio 
Francisco Neto, Prefeito Municipal.

Ref. Processo nº 53.770.000.815/2002
Of. nº 567/SEJUR/DRMC/RJ – Delegacia Regional do 
Ministério das Comunicações.

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1.273/02

DECLARAÇÃO

O Município de Volta Redonda, inscrito no CNPJ 
sob o nº 32.512.501/0001-53, por seu representante 
legal, infra assinado, pretendente à obtenção de outor-
ga de permissão/concessão para executar serviço de 
radiodifusão sonora/de sons e imagens, com fins ex-

clusivamente educativos, na cidade de Volta Redonda, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o disposto 
no art. 21 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, por 
meio da qual foi extinta a Fundação Roquete Pinto, 
declara, junto ao Ministério das Comunicações, que 
se compromete a cumprir as obrigações constantes 
da Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 
1999, bem como as exigências constantes da legisla-
ção específica de radiofusão.

Volta Redonda, 16 de Agosto de 2002. – Antônio 
Francisco Neto, Prefeito Municipal.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 388, DE 2005 

(Nº 1.576/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural, Educacional e Ecológica de 
Capanema – ACEC a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ca-
panema, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por-

taria nº 55, da 16 de janeiro de 2004, que autoriza a 
Associação Cultural, Educacional e Ecológica da Capa-
nema – ACEC a executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Capanema, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 640, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 559, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária Cultural Garças, na locali-
dade de Alto Garças – MT;

2 – Portaria nº 642, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Magoa 
Grande, na cidade de Magoa Grande – PB;

3 – Portaria nº 733, de 15 de dezembro de 2003 
– Fundação Pedra Branca para o Desenvolvimento e 
Assistiria Social, na cidade de Pedra Branca – CE;
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4 – Portaria nº 20, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cultural de Integração Comunitária de Santa 
Cruz do Sul – ACICOM, na cidade de Santa Cruz do 
Sul – RS;

5 – Portaria nº 42, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Rádio Comunitária Campeche, na cidade de 
Florianópolis – SC;

6 – Portaria nº 55, de 16 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cultural, Educacional e Ecológica de Capa-
nema – ACEC, na cidade de Capanema – PR;

7 – Portaria nº 145, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação de Radiodifusão e Jornalismo Comunitário 
Popular de Samambaia, na cidade de Samambaia 
– DF;

8 – Portaria nº 180, de 16 de abril de 2004 — As-
sociação Cultural Comunitária, na cidade de Duartina 
— SP;

9 – Portaria nº 219, de 28 de abril de 2004 – Asso-
ciação Comunitária de Comunicação “Alternativa FM”, 
no município de Mirante do Paranapanema – SP; e

10 – Portaria nº 220, de 28 de abril de 2004 –So-
ciedade Comunitária Costa Sul – SCCS, na localidade 
de Boiçucanga, no município de São Sebastião – SP.

Brasília, 28 de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 64 EM

Brasília, 13 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural, Educacional 
e Ecológica de Capanema – ACEC, situada na cidade 
de Capanema, no Estado do Paraná, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Podaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.740.000.911/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 55, DE 16 DE JANEIRO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 9º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53.740.000.911/99 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 64/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultu-
ral, Educacional e Ecológica de Capanema – ACEC, 
com sede na Avenida Brasil s/nº, centro, na cidade de 
Capanema, no Estado do Paraná, para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 25°40’08”S e longitude em 
53°48’27”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 438 /2003 –DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53740000911/99. protocoli-
zado em 21-12-99

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
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Interessado: Associação Cultural Educacional Ecoló-
gica De Capanema – ACEC, localidade de Capanema, 
Estado do Paraná.

I – Introdução

1. A Associação Cultural, Educacional e Ecoló-
gica de Capanema – ACEC, inscrita no CNPJ sob o 
número 03.450.691/0001-13, no Estado do Paraná, 
com sede na Avenida Brasil s/n, centro, cidade de 
Capanema, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado de 
4 de novembro de 1999, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 24 de maio de 2602, que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Avenida Brasil s/n, centro, na cida-
de de Capanema, Estado do Paraná. de coordenadas 
geográficas em 25°40’08’S de latitude e 53°48’27’W 
de longitude, conforme os dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 24-5-02.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 

mantidas, pelo que se depreende da memória do do-
cumento de folhas 140/141, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilizarão de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para a 
apresentação da documentação elencada no subitem 
6.7 incisos 11, da Norma 2/98, comprovação de ne-
cessária alteração estatutária, comprovante de válida 
existência das entidades que manifestaram apoio à 
iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação especifica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 143 a 222).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
Formulário de Informações Técnicas” – fls 188, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 205 e 206. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
especifica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 223, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 

    59ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23105 

Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

•  manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

•  planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 2/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Cultural, Educacional e Ecológica de 
Capanema – ACEC;

• quadro diretivo

Presidente: Assis Pereira Viana
Vice-presidente: Vicente Tubiana
1ª Secretária: Sueli de Moraes Schiavo
2º Secretário: José Cornelli
Diretor Administrativo: Nimésio Alsedio Erthal
Diretor Financeiro: Eldon Schernmer
Diretor Cultural e Educacional: Luis Carlos Deringer
Diretor da Área Ecológica: Carlos R. de Souza 
Diretor de Eventos e Divulgação: Dileta Stuelp

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Brasil s/n, centro, cidade de Capanema, 
Estado do Paraná;

• coordenadas geográficas

25º40’08”S de latitude e 53º48’27”W de longitu-
de, correspondentes aos dados dispostos no Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 235 e 206, 

bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fl. 
188 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Cultural, 
Educacional e Ecológica de Capanema – ACEC, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53740000911/99, de 21 
de dezembro de 1999.

Brasília, 15 de dezembro de 2003. – Cristine 
Cavalheiro Rodrigues, Relatora da conclusão Jurí-
dica – Regina Aparecida Monteiro, Ralatora da con-
clusão Técnica

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de dezembro de 2003. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem.

( À Comissão de Educação – Decisão 
Terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 339, DE 2005 

(nº 1.584/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Produtores Rurais de Campo Ver-
de II a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Serraria, Estado 
da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 434, de 29 de agosto de 2003, que autoriza a 
Associação dos Produtores Rurais de Campo Verde II 
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Serraria, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 838

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo-
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 434, 
de 28 de agosto de 2003, que autoriza a Associação 
dos Produtores Rurais de Campo Verde II a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ser-
raria, Estado da Paraíba.

Brasília, 10 de 2004. – Luiz Inácio Lula da Silva.

MC Nº 402 EM

Brasília, 18 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação dos Produtores Rurais de 
Campo Verde II, na cidade de Serraria, Estado da Para-
íba, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem cm conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servin-
do de elo á  integração, com informações benéficas a 
todos os segmentos e a todos os respectivos núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53730.000484/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, à Constituição Federal.

Respeitosamente,

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES  
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 434, DE 28 DE AGOSTO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 

artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53730.000484/99 e do Parecer/Con-
jur/MC nº 1045/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação dos Produtores Ru-
rais de Campo Verde II, com sede na Fazenda Campo 
Verde II, na cidade de Serraria, Estado da Paraíba, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 6°49’05”S e longitude em 
35°38’34’W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
ELETRÔNICA DEPARTAMENTO  

DE OUTORGA DE SERVIÇOS

RELATÓRIO Nº 201/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.730.000.484/99, protoco-
lizado em 7 de novembro de 1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação dos Produtores Rurais de 
Campo Verde II, localidade de Serraria, Estado da 
Paraíba.

I – Introdução

1. A Associação dos Produtores Rurais de 
Campo Verde II, inscrita no CNPJ sob o número 
02.486.671/0001–30, no Estado da Paraíba, com sede 
na Fazenda Campo Verde II, cidade de Serraria, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 29 de novembro 
de 1999, subscrito por representante legal, no qual 
demonstrou interesse na exploração do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, 
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 7 de fevereiro de 2002, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 

petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 KM, com 
centro localizado na Rua Pedro Gundim, s/nº, na ci-
dade de Serraria, Estado da Paraíba, de coordenadas 
geográficas em 6°49’02”S de latitude e 35°38’27”W de 
longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordena-
das e endereço propostos foram retificados, passando 
a estar na Rua Projetada, s/n – Centro em 6°49’05”S 
de latitude e 35º38’34”W de longitude consoante aos 
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 7-
2-2002.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 41 e 42, denominado de “Rotei-
ro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 

a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos II, III, V e VIII da Norma nº 2/98, comprovação 
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ 
retificado da requerente e declaração do endereço 
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios 
estabelecidos na legislação específica resultou no sa-
neamento dos autos c posterior seleção da Entidade, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co (fls. 46 a 112).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 50, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 113 e 114. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 112 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado e em 
conformidade com os preceitos dispostos no Código 
Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos 
da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição dos 
dirigentes, devidamente registradas e em conformi-
dade com os preceitos dispostos no Código Civil Bra-
sileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei 
nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e nacio-
nalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da requeren-
te, formulados e encaminhados pela comunidade;

• planta de arruamento e declaração de acor-
do com o disposto no subitem 6.7 incisos XIX e X da 
Norma Complementar nº 2/98, bem como o Projeto 
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Técnico conforme disposto no subitem 6.11 e incisos 
da Norma Complementar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do quadro 
administrativo da requerente, demonstrando a sua re-
gularidade, conforme indicado no subitem 6.7, incisos 
III, IV, V e VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ain-
da, demais declarações e documentos requeridos com 
intuito de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação dos Produtores Rurais de Campo 
Verde II

• quadro diretivo

Presidente: José Martins dos Santos
Vice-presidente: Umberto Rodrigues Paulino
1º Secret. Geral: Arnaldo Valério da Silva
2º Secret. Geral : Antônio Bezerra da Silva
1º Secr. Finanças: Antônio Marcolino de Souza 
2º Secr. Finanças: Antônio Araújo Pereira

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Rua Projetada, s/nº, Centro, cidade de Serraria, 
Estado da Paraíba.

• coordenadas geográficas 
6°49’05”S de latitude e 35°33’34”W de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls.113 e 114, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 50 e 
que se referem à localização da estação.

11 – Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação dos Produtores 
Rurais de Campo Verde II, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de radio-
difusão comunitária, na localidade pretendida, dentro 
das condições circunscritas no Processo Administrati-
vo nº 53.730.000.484/99, de 7 de novembro de 1999.

Brasília, 31 de julho de 2003. – Aline Oliveira 
Prado, Relator da conclusão Jurídica – Neide Apare-
cida da Silva, Relator da conclusão Técnica.

(À Comissão de Educação em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº340, DE 2005 

(nº 1.589/2005 , na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Maria Mãe de Deus a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 595, de 10 de novembro de 2003, que autoriza 
a Associação Maria Mãe de Deus a executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 824

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, o ato constante da Portaria 
nº 595, de 10 de novembro de 2003, que autoriza a 
Associação Maria Mie de Deus a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro.

Brasília, 9 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 489 EM

Brasília, 26 de novembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Maria Mãe de Deus, 
na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
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meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o 
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83, 
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder 
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes 
à autorização de funcionamento e execução das Rádios 
Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, 
constatando a legalidade e a regularidade do Processo 
Administrativo nº 53770.002191/98, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 595 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
lido art. 92 e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administrati-
vo nº 53770.002191/98 e do PARECER/CONJUR/MC 
nº 1395/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Maria 
Mãe de Deus, com sede na Rua Souza Dias, s/nº, nº 325, 
Vital Brazil, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22°57’20”S e longitude em 
43°05’38”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 237/2003-DOSR/SSR/MC 

Referência: Processo nº 53.770.002.191-98, protoco-
lizado em 16-9-1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Maria Mãe de Deus, locali-
dade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

I – Introdução

1. A Associação Maria Mãe de Deus, inscrita no 
CNPJ sob o número 02.389.833/0001-11, no Estado do 
Rio de Janeiro, com sede na Rua Souza Dias, s/nº, lote 
325, Bairro Vital Brazil, cidade de Niterói, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 15 de setembro de 1998, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do Avi-
so de Habilitação publicado no Diário Oficial da União 
– DOU de 17 de dezembro de 1999, que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1993, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Av. Roberto Silveira, nº 265, Ica-
raí, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, de 
coordenadas geográficas em 22°54’49”S de latitude e 
43°06’3.62”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que as 
coordenadas geográficas indicadas deveriam ser mantidas, 
pelo que se depreende da memória do documento de folhas 
124 – 125, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de 
RadCom’, que por sua vez trata de outros dados, quais 
sejam: informações sobre geração de coordenadas geo-
gráficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com 
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os levantamentos do IBGE, compatibilização de distancia-
mento do canal, situação da estação em faixa de fronteira, 
endereço proposto para instalação da antena; planta de 
arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, a 
entidade apontou novas coordenadas, o que foi objeto de 
análise e conclusão por este Departamento, que constatou 
a possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da comprovação de necessária alteração 
estatutária, cópia do CNPJ retificado da requerente e 
declaração do endereço da sede, cujo cumprimento e 
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação es-
pecífica resultou no saneamento dos autos e posterior 
seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresen-
tação do projeto técnico (fls. 128 a 178).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 154, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 181 e 182. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: identificação da entidade; os endereços da sede 
administrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 178, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem

6.7 incisos XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, 
bem como o Projeto Técnico conforme disposto no subi-
tem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a Legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Maria Mãe de Deus

• quadro diretivo

Presidente: Maria das Graças Caldas
Vice-presidente: Ione Teixeira Ramos
Secretária: Andréa Carta Fontolan
Tesoureiro: Marcelo Orioli

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Souza Dias, s/nº, lote 325 Bairro Vital Brasil, 
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro;

• coordenadas geográficas

22°057’20” de latitude e 43°5’38” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 181 e 182, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 154 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Maria Mãe de 
Deus, no sentido de conceder-lhe a autorização para a 
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circunscri-
tas no Processo Administrativo nº 53.770.002.191-98, 
de 16 de setembro de 1998.

Brasília, 25 de agosto de 2003. – Sibela Leandra 
Portela, Relatora da conclusão Jurídica, – Ana Maria 
das Dores e Silva, Relatora da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 25 de agosto de 2003. – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio e Imagem.
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De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 25 de agosto de 2003. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 237/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 26 de agosto de 2003. – Eugenio de 
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 341, DE 2005 

(Nº 1.608/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Super Rádio Cravinhos Comunicação Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Cravinhos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 187, de 4 de junho de 2003, que outorga 
permissão à Super Rádio Cravinhos Comunicação 
Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cravinhos, Estado 
de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 825

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 187, de 4 de 
junho de 2003, que outorga permissão à Super Rádio 
Cravinhos Comunicação Ltda., para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo.

Brasília, 9 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 82 EM

Brasília, 18 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-

minou-se a publicação da Concorrência nº 106/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria-
da pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte-
rada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, 
depois de analisar a documentação de habilitação e 
as propostas técnica e de preço pela outorga das enti-
dades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de 
radiodifusão, concluiu que a Super Rádio Cravinhos 
Comunicação Ltda., (Processo nº 53830.000548/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 187, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53830.000548/2000, Concorrência nº 
106/2000-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC nº 
354/2003, de 9 de maio de 2003, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Super Rádio Cra-
vinhos Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de Cravinhos. Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 342, DE 2005 

(Nº 1.614/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Sociedade Salto do Jacuí FM Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade 
de Salto do Jacuí, Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 313, de 24 de agosto de 2004, que outor-
ga permissão à Rádio Sociedade Salto do Jacuí FM 
Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Salto do Jacuí, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 884

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 313, de 
24 de agosto de 2004, que outorga permissão à Rá-
dio Sociedade Salto do Jacuí FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada no Município de Salto do Jacuí, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Brasília, 15 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 235 EM

Brasília 27 de agosto de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. De conformidade com as atribuições legais e 
regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 80/1 997-SFO/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Salto do Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 

e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que à 
Rádio Sociedade Salto do Jacuí FM Ltda., (Processo 
nº 53790.001000/1997) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 313, DE 24 DE AGOSTO

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista 
o que consta do Processo nº 53790.001000/1997, 
Concorrência nº 80/1997-SFO/MC, e do Parecer/ 
Conjur/MGT/MC nº 1174-2.29/2004, de 10 de agosto 
de 2004, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Sociedade 
Salto do Jacuí FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no município 
de Salto do Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 321 a 342, 
de 2005, que acabam de ser lidos, tramitarão com pra-
zo determinado de quarenta e cinco dias, de acordo 
com o art. 223, §1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Ple-

nário em 25 de março de 2003, os projetos lidos serão 

apreciados terminativamente pela Comissão de Edu-

cação, onde poderão receber emendas pelo prazo de 

cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado 

com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.071, DE 2005

Da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 141, de 1999, de autoria do Senador Pe-
dro Simon, que acrescenta um inciso XI ao 
art. 649 da Lei nº 5.869/73-CPC, dispondo 
sobre a impenhorabilidade das máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas. (Em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
254, de 2005).

Relator: Senador Gerson Camata

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 141, de 1999, 
de autoria do nobre Senador Pedro Simon, propõe 
alterar o art. 649 do Código de Processo Civil, com o 
objetivo de determinar a impenhorabilidade de máqui-
nas, equipamentos e implementos agrícolas, tanto de 
produtores rurais pessoas físicas, quanto de pessoas 
jurídicas produtoras rurais.

A proposição foi aprovada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) na forma de 
substitutivo. O substitutivo da CCJ mantém a impenho-
rabilidade de máquinas agrícolas apenas para pessoa 
física ou empresa individual produtora rural e exclui a 
pessoa jurídica. O substitutivo também excetua da im-
penhorabilidade as máquinas, equipamentos e imple-
mentos agrícolas que tenham sido dados em garantia 
de operações de crédito, ou que respondam por dívida 
de natureza alimentar ou trabalhista.

A matéria foi encaminhada ao plenário por força 
de recurso contra a decisão terminativa da CCJ. Pos-
teriormente, foi aprovado Requerimento do Senador 
Sérgio Guerra, ilustre Presidente desta Comissão, 
para que o Projeto seja analisado pela Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária.

II – Análise

A Proposição do nobre Senador Pedro Simon tem 
por fito impedir a penhora de máquinas, equipamentos 
e implementos agrícolas, instrumentos indispensáveis 
para o exercício da atividade agropecuária, e, conse-
qüentemente, da profissão de agricultor.

Para Enrico Tullio Liebman, “a penhora é o ato 
pelo qual o órgão judiciário submete a seu poder ime-
diato determinados bens do executado, fixando sobre 
eles a destinação de servirem à satisfação do direito 

do exeqüente”. Não são penhoráveis os bens que a 
lei determina como impenhoráveis, ou em virtude de 
cláusula de inalienabilidade a que o bem se encontra 
submetido.

O inciso VI do art. 649 do Código de Processo 
Civil, estabelece expressamente a impenhorabilidade 
de máquinas, utensílios e instrumentos necessários ou 
úteis ao exercício de qualquer profissão. No entanto, 
conforme sabiamente comenta o Senador Pedro Simon, 
na justificação do Projeto, “não são poucas as situações 
constrangedoras que revelam a falta de sensibilidade 
de alguns aplicadores do direito, que desconhecem, 
ou fingem desconhecer, o alcance do supra citado dis-
positivo do Código de Processo Civil”.

Durante sua tramitação, a Comissão de Constitui-
ção e Justiça, ao analisar voto em separado do Senador 
Bello Parga, aprimorou a proposição, apresentando-lhe 
substitutivo que faz, basicamente, duas alterações no 
projeto original. A primeira modificação exclui da impe-
nhorabilidade os bens pertencentes a pessoas jurídicas. 
A modificação é justa, pois o instituto da impenhorabili-
dade visa a proteger a pessoa natural, no exercício de 
sua profissão, e não pessoas jurídicas.

Outra alteração introduzida pela CCJ é a exclu-
são, da regra da impenhorabilidade, das máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas que tenham 
sido dados em garantia de operações de crédito, ou 
que respondam por dívida de natureza alimentar ou 
trabalhista. Essa modificação é motivada pelo fato de 
que os bens ofertados em garantia, em razão de sobre 
eles pesar gravame de natureza real, ficam excluídos 
de eventual cláusula legal de impenhorabilidade, por-
quanto seus proprietários, ao oferecer tais bens como 
garantia de uma transação financeira, fulcrados na 
liberdade contratual que a lei civil lhes concede, em 
verdade estão a renunciar antecipadamente ao bene-
ficio legal de caráter sócio-político.

Dessa forma, somos favoráveis ao Projeto do 
Senador Pedro Simon, e acolhemos o substitutivo 
proposto pela CCJ.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLS 
nº 141, de 1999, nos termos da Emenda nº 1 – CCJ 
(substitutivo).

Sala da Comissão. 

    77ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23123 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL78     

Índice Onomástico



23124 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005

PARECER Nº 1.072, DE 2005

Da Comissão de a Agricultura e Re-
forma Agrária, sobre de o Projeto de Lei 
do Senado nº 145, de 2001, de autoria do 
Senador Luiz Pontes, que altera o art. 94 da 
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 
dispõe sobre a política agrícola.

Relator: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório

Por determinação do Presidente da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, cabe-nos relatar o 
Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2001, de autoria 
do Senador Luiz Pontes, que propõe a alteração do 
art. 94 (Capítulo XXI – Da Eletrificação Rural), da Lei 
nº 8.171, de 1991, visando acrescer o inciso V, nos 
termos seguintes:

Art. 94. O Poder Público incentivará prio-
ritariamente:

 ..............................................................
 ..............................................................
V – o estabelecimento de tarifas espe-

ciais para promover o desenvolvimento da 
aqüicultura.

Em sua justificação, o autor registra que a aqüicul-
tura constitui-se numa atividade promissora em termos 
econômicos, sociais e ambientais. Menciona ainda que 
a energia elétrica é um dos principais fatores de produ-
ção dessa atividade, e que o estabelecimento de tarifas 
diferenciadas incentivaria seu desenvolvimento.

No âmbito desta comissão, não foram apresen-
tadas emendas.

No Senado Federal, o projeto foi distribuído, ini-
cialmente, para Comissão de Assuntos Econômicos, 
que não chegou a se pronunciar sobre a matéria. 
Com a criação da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA), por intermédio da Resolução nº 1, de 
2005, o Senhor Presidente do, Senado Federal, com 
base no inciso X do art. 48 do Regimento Interno do 
Senado Federal (RJSF), redistribuiu o presente PLS 
para análise da CRA.

II – Análise

Quanto à análise da matéria, em face do caráter 
terminativo, cabe a esta comissão manifestar-se quan-
to aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e mérito.

No tocante à constitucionalidade, estão obede-
cidos os requisitos constitucionais que dizem respeito 
à competência legislativa da União (art. 22, XXVII, da 
Constituição Federal – CF); às atribuições do Congres-
so Nacional (art. 48, caput, CF); e à iniciativa (art. 61, 
caput, CF). Ademais, o projeto de lei em tela não fere 
a ordem jurídica vigente e tampouco infringe as nor-
mas relativas à boa técnica legislativa.

Com respeito ao mérito, cabe destacar que o 
Capítulo XXI, da Lei nº 8.171, de 1991, trata especifi-
camente da Eletrificação Rural, prevendo, em seu art. 
94, que o Poder Público incentivará prioritariamente:

I – atividades de eletrificação rural e co-
operativas rurais, através de financiamentos 
das instituições de crédito oficiais, assistência 
técnica na implantação de projetos e tarifas de 
compra e venda de energia elétrica, compatíveis 
com os custos de prestação de serviços;

II – a construção de pequenas centrais 
hidrelétricas e termoelétricas de aproveita-
mento de resíduos agrícolas, que objetivem 
a eletrificação rural por cooperativas rurais e 
outras formas associativas;

III – os programas de florestamento energé-
tico e manejo florestal, em conformidade com a 
legislação ambiental nas propriedades rurais;

IV – o estabelecimento de tarifas diferen-
ciadas horozonais.

O inciso proposto complementa e mantém o senti-
do original do art. 94 e do próprio Capítulo XXI. De fato, a 
aqüicultura constitui-se numa atividade cada vez mais im-
portante, tanto em termos econômicos quanto sociais.

Tal importância é reconhecida pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que, su-
cessivamente, em seu Plano Agrícola e Pecuário, destina 
recursos para finalidade, a serem utilizados em todo o ter-
ritório nacional. Além disso, as ações de apoio à aqüicul-
tura foram ampliadas, na safra 2001/2002, quando foram 
incluídas as seguintes espécies: carpas, tambaquis/pacus, 
trutas, surubins e camarões de água doce.

No Plano Agrícola e Pecuário para 2002/2003, 
os recursos alocados ao Programa de Apoio ao De-
senvolvimento da Aqüicultura foram da ordem de R$70 
milhões. O limite de financiamento por beneficiário/ano 
foi aumentado de R$80 mil para R$150 mil.

Apenas a título de ilustração: na Bahia, a carcini-
cultura (cultivo de camarões) é uma atividade econô-
mica recente, mas, em 2000, já ocupou o 20º lugar na 
lista das exportações, movimentando US$19 milhões, 
com a exportação de 2,2 mil toneladas do produto. Da-
dos de 2001 indicam que a venda total do produto ficou 
em torno de 6,4 mil toneladas, a maior parte destinada 
ao mercado externo.

Ademais, outros estados – dentre eles Rio Gran-
de do Norte, Ceará e Santa Catarina – também têm 
na aqüicultura uma atividade econômica expressiva. A 
expansão do setor sem dúvida beneficiaria expressi-
vos segmentos da população, além de contribuir para 
a preservação do meio ambiente.

III – Voto

Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 145, de 2001, na forma apresentada.

Sala da Comissão,
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA– GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250 PARÁGRAFO ÚNICO DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO NA COMISSÃO DE ASSUNTOS  
ECONÔMICOS (CAE)

Relator: Senador Gerson Camata

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2001, de 
autoria do Senador Luiz Pontes, propõe que o art. 94 
(Capítulo XXI – Da Eletrificação Rural), da Lei nº 8.171, 
de 1991, passe a viger acrescido do inciso V, a saber:

“Art. 94. O Poder Público incentivará prio-
ritariamente:

 ..............................................................
 ..............................................................
V – o estabelecimento de tarifas espe-

ciais para promover o desenvolvimento da 
aqüicultura.”

Em sua justificação, consta que a aqüicultura 
constitui-se numa atividade promissora em termos eco-
nômicos, sociais e ambientais. Menciona ainda que a 
energia elétrica e um dos principais fatores de produ-
ção dessa atividade, e que o estabelecimento de tarifas 
diferenciadas incentivaria seu desenvolvimento.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

O Capítulo XXI, da Lei nº 8.171, de 1991, trata 
especificamente da Eletrificação Rural, prevendo, em 
seu art. 94, que o Poder Público incentivará oportu-
namente:

“I – atividades de eletrificação rural e 
cooperativas rurais, através de financiamen-
tos das instituições de crédito oficiais, assis-
tência técnica na implantação de projetos e 
tarifas de compra e venda de energia elétrica, 
compatíveis com os custos de prestação de 
serviços;

II – a construção de pequenas centrais 
hidrelétricas e termoelétricas de aproveita-
mento de resíduos agrícolas, que objetivem 
a eletrificação rural por cooperativas rurais e 
outras formas associativas;

III – os programas de florestamento energé-
tico e manejo florestal, em conformidade com a 
legislação ambiental, nas propriedades rurais;

IV – o estabelecimento de tarifas diferen-
ciadas horosazonais.”

O inciso proposto complementa e mantém o senti-
do original do art. 94 e do próprio Capítulo XXI. De fato, a 

aqüicultura constitui-se numa atividade cada vez mais im-
portante, tanto em termos econômicos quanto sociais.

Tal importância é reconhecida pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, em seu 
Plano Agrícola para a Safra 2000/2001, destinou para 
aqüicultura recursos da ordem de R$50.000.000,00, a 
serem utilizados em todo o território nacional, com um 
limite de R$40.000,00 por produtor, carência de dois 
anos e cinco anos de prazo para o financiamento.

No Plano Agrícola e Pecuário para 2001/2002, os 
recursos alocados ao Programa de Apoio ao Desen-
volvimento da Aqüicultura serão elevados para R$70 
milhões. O limite de financiamento por beneficiário/ano 
foi aumentado para R$80 mil. Também foram incluídas 
no Programa as seguintes espécies: carpas, tambaquis/
pacus, trutas, surubins e camarões de água doce.

Apenas a título de ilustração, na Bahia a carnici-
cultura (cultivo de camarões) é uma atividade econô-
mica recente, de apenas dez anos, mas já ocupa o 2Oº 
lugar na lista das exportações, movimentando no ano 
passado US$19 milhões, com a exportação de 2,2 mil 
toneladas do produto. Para 2001, a venda deve ficar 
em tomo de 6,4 mil toneladas, a maioria destinada ao 
mercado externo.

Outros estados, dentre eles Rio Grande do Norte, 
Ceará e Santa Catarina também têm na aqüicultura 
uma atividade econômica expressiva. A expansão do 
setor sem dúvida beneficiaria expressivos segmentos 
da população, além de contribuir para a preservação 
do meio ambiente.

III – Voto

Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 145, de 2001, nos termos em que se apresenta.

Sala das Sessões,

RELATÓRIO NA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
 ECONÔMICOS (CAE)

Relator: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório

Por determinação do Presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos, cabe-nos relatar o Proje-
to de Lei do Senado nº 145, de 2001, de autoria do 
Senador Luiz Pontes, que propõe a alteração do art. 
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94 (Capítulo XXI – Da Eletrificação Rural), da Lei nº 
8.171, de 1991, visando acrescer o inciso V, nos ter-
mos seguintes:

Art. 94. O Poder Público incentivará prio-
ritariamente:

 ..............................................................
V – o estabelecimento de tarifas especiais para 

promover o desenvolvimento da aqüicultura.
Em sua justificação, o autor registra que 

a aqüicultura constitui-se numa atividade pro-
missora em termos econômicos, sociais e am-
bientais. Menciona ainda que a energia elétrica 
é um dos principais fatores de produção dessa 
atividade, e que o estabelecimento de tarifas di-
ferenciadas incentivaria seu desenvolvimento.

No âmbito desta comissão, não foram  apresen-
tadas emendas.

II – Análise

O Capítulo XXI, da Lei nº 8.171, de 1991, trata 
especificamente da Eletrificação Rural, prevendo, em 
seu art. 94, que o Poder Público incentivará priorita-
riamente:

I – atividades de eletrificação rural e co-
operativas rurais, por meio de financiamentos 
das instituições de crédito oficiais, assistên-
cia técnica na implantação de projetos e ta-
rifas de compra e venda de energia elétrica, 
compatíveis com os custos de prestação de 
serviços;

II – a construção de pequenas centrais 
hidrelétricas e termoelétricas de aproveita-
mento de resíduos agrícolas, que objetivem 
a eletrificação rural por cooperativas rurais e 
outras formas associativas;

III – os programas de florestamento ener-
gético e manejo florestal, em conformidade 
com a legislação ambiental, nas proprieda-
des rurais;

IV – o estabelecimento de tarifas diferen-
ciadas horozonais.

O inciso proposto complementa e mantém o sen-
tido original do art. 94 e do próprio Capítulo XXI. De 
fato, a aqüicultura constitui-se numa atividade cada 
vez mais importante, tanto em termos econômicos 
quanto sociais.

Tal importância é reconhecida pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que, 
sucessivamente, em seu Plano Agrícola e Pecuário, 

destina recursos para finalidade, a serem utilizados 
em todo o território nacional. Além disso, o programa 
foi ampliado, na safra 2001/2002, quando foram inclu-
ídas as seguintes espécies: carpas, tambaquis/pacus, 
trutas, surubins e camarões de água doce.

No Plano Agrícola e Pecuário para 2002/2003, os 
recursos alocados ao Programa de Apoio ao Desen-
volvimento da Aqüicultura estão estimados em R$70 
milhões. O limite de financiamento por beneficiário/ano 
foi aumentado de R$80 mil para R$150 mil.

Apenas a título de ilustração, na Bahia a carcinicul-
tura (cultivo de camarões) é uma atividade econômica 
recente, mas em 2000, já ocupou o 20º lugar na lista 
das exportações, movimentando US$19 milhões, com 
a exportação de 2,2 mil toneladas do produto. Dados 
de 2001 indicam que a venda total do produto ficou em 
torno de 6,4 mil toneladas, a maior parte destinada ao 
mercado externo.

Ademais, outros estados – dentre eles Rio Gran-
de do Norte, Ceará e Santa Catarina – também têm 
na aqüicultura uma atividade econômica expressiva. A 
expansão do setor sem dúvida beneficiaria expressi-
vos segmentos da população, além de contribuir para 
a preservação do meio ambiente.

III – Voto

Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 145, de 2001, na forma apresentada.

Sala da Comissão,

Of. Nº 112/2005–CRA

Brasília, 13 de junho de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta comissão aprovou, em decisão terminativa, na 
reunião realizada em 7 de junho do corrente, o Projeto 
de Lei do Senado nº 145, de 2001 destinado a “alterar 
o artigo 94 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
que dispõe sobre a política agrícola”.

Atenciosamente, – Sérgio Guerra, Presidente da 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

    83ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23129 

SENADO FEDERAL

PARECER Nº 1.073, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 131, de 2003, de autoria do Sena-
dor Sérgio Cabral, que altera o art. 5º da Lei 
7.347/85 – Lei de Ação Civil Pública, para 
legitimar Senadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais e Vereadores para a 
sua propositura.

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Trata-se de deliberar sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 131, de 2003, que altera o art. 5º da Lei nº 

7.347, de 1985 – Lei de Ação Civil Pública.
O PLS nº 131, de 2003, tem por objetivo ampliar 

o rol das pessoas e dos entes legitimados para a pro-
positura da ação civil pública e nele incluir senadores, 
deputados federais e estaduais, e vereadores.

Hoje, do rol do art. 5º da referida lei constam 
União, Ministério Público, estados, municípios, autar-
quias, empresas públicas, fundações e associações, 
essas últimas somente se constituídas há mais de um 
ano ou se tiverem a sua atividade institucional voltada 
para a defesa do meio ambiente, do consumidor e ou-
tras iniciativas de mesmo teor.

Consigne-se que a proposição em tela recebeu 
duas emendas na Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania. A Emenda nº 1 – tem por escopo aditar a 
Defensoria Pública ao rol dos legitimados para propor 
a ação civil, além daqueles já previstos no projeto.

A Emenda nº 2, se acolhida, ampliará o rol dos 
legitimados para a propositura da ação civil com o 
acréscimo apenas de senadores, deputados federais, 
câmaras distrital e municipais.

Portanto, a Emenda nº 1, tem o mesmo sentido 
do PLS nº 131, de 2003, no que concerne à inclusão 
de senadores e deputados federais, além da Defen-
soria Pública, porém a Emenda nº 2, indica ao rol as 
assembléias legislativas em lugar de deputados esta-
duais, e as câmaras distrital e municipais em lugar de 
deputados distritais e vereadores.

Ao projeto ainda foi acrescida, posteriormente, a 
Emenda nº 3 que havia sido apresentada inicialmente 
como Voto em Separado pelo Senador Demósthenes 
Torres, que dá um tratamento formal diferenciado ao 

propósito da matéria. Assim argumenta o autor da 
emenda:

“Dessa forma, entendo que o mais acertado é 
legitimar no pólo ativo não os parlamentares pesso-
almente, mas seus órgãos de representação global 
como instituições aptas a proporem a Ação Civil Pú-
blica. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, 
as Assembléias Legislativas, a Câmara Distrital e as 
Câmaras Municipais são instituições que integram as 
Pessoas Jurídicas: União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios respectivamente, suprapartidárias, e que 
por ambos os motivos não divergem do objetivo final 
do Instituto citado, qual seja, a defesa dos interesses 
públicos mediante a interação entre o Estado e a So-
ciedade, ambos representados por pessoas jurídicas 
aptas a provocar o Poder Judiciário na defesa desses 
interesses, sem buscar com isso objetivos eleitoreiros 
ou partidários.”

II – Análise

A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, é regen-
te da ação civil pública, que visa à fixação da autoria 
e determinação da responsabilidade por danos cau-
sados ao meio-ambiente, ao consumidor ou a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico.

O art. 5º da Lei de Ação Civil Pública outorga 
legitimidade para a proposição da ação principal e 
de eventuais cautelares conexas à União Federal, ao 
Ministério Público, aos Estados e aos Municípios, na 
condição de entes públicos integradores da República, 
e também às autarquias federais ou estaduais, em-
presas públicas, fundações, sociedades de economia 
mista ou associações constituídas há mais de um ano 
ou que tenham por finalidade institucional a defesa do 
patrimônio público, a proteção do meio ambiente, do 
consumidor e do patrimônio artístico, histórico, estéti-
co, turístico e paisagístico.

A mesma lei, no art. 6º, faculta a qualquer pessoa 
provocar a iniciativa do Ministério Público e ministrar-
lhe as informações que disponha sobre fatos capazes 
de alicerçar a ação civil. Ao servidor público, a inicia-
tiva de informar o Ministério Público não é faculdade, 
mas dever.

Logo, todos podem provocar o Parquet e é longo 
o rol dos que podem ajuizar a ação civil pública, mas 
desse rol, hoje, estão excetuados senadores, depu-
tados federais, deputados estaduais e vereadores. In-
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cluí-los no rol do art. 5º da Lei nº 7.347 é a razão da 
proposição e da emenda nº 1.

Mas, se com relação à legitimação dos deputados 
federais e senadores há consenso entre os textos da 
proposição e da Emenda nº 1, por seu turno a Emenda 
nº 2-CCJ sequer menciona a Defensoria Pública, como 
o faz a Emenda nº 1-CCJ, e além disso deixa de reco-
mendar a inclusão, no rol do art. 5º da Lei de Ação Civil 
Pública, dos deputados estaduais e vereadores para 
em seu lugar propor sejam incluídas as assembléias 
legislativas e as câmaras distrital e municipais.

A argumentação justificadora da Emenda nº 2, 
com acerto, aponta a impropriedade de se legitimar tão 
grande número de agentes políticos (deputados esta-
duais, deputados distritais e vereadores) que, embora 
desempenhem relevante papel na sociedade, podem 
utilizar indevidamente esse importante instituto jurídico 
e trazer graves reflexos ao sujeito passivo.

Acrescente-se que a ação civil pública admite li-
tisconsórcio, isto é, a pluralidade de autores e de réus. 
Considerando-se que o Ministério Público é o detentor 
de competência natural para ajuizar a ação civil pública 
na defesa dos direitos difusos (art. 5º, § 2º, inciso II, da 
Lei nº 7.347, de 1985), não há razão para a excessiva 
ampliação do rol de pessoas e entes legitimados, bas-
tando-lhes acionar o Parquet até aderir à ação como 
litisconsortes ativos, isto é, na condição de integrantes 
do pólo a quem coube a iniciativa.

Assiste razão ao ilustre autor da Emenda nº 2, 
também quando se refere à provável banalização da 
ação civil pública na hipótese de se ampliar desmedi-
damente o rol de legitimados para a sua propositura.

Entretanto, conforme amplo debate da matéria 
com o autor e demais membros da Comissão, entre 
os quais o ilustre propositor das emendas, houvemos 
por concluir que o texto mais adequado ao conteúdo 
normativo aclamado pelo entendimento é o oriundo 
de um voto em separado do Senador Demósthenes 
Torres, que por razoável aclaramento passou a se 
constituir em emenda – no caso a Emenda nº 3 (nº 1-
CCJ),assim expressa:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º de que trata o Projeto de Lei do 
Senado nº 131 de 2003, que altera o caput do art. 5º 
da Lei nº 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública a se-
guinte redação:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação prin-
cipal e a ação cautelar:

I – o Ministério Público;
II – o Presidente da República
III – a Mesa do Senado Federal;
IV – a Mesa da Câmara dos Deputados;
V – o Governador de Estado e do Distrito Fe-

deral;
VI – a Mesa das Assembléias Legislativas e das 

Câmaras Distrital e Municipais;
VII – o Prefeito de Município;
VIII – a Defensoria Pública;
IX – o Conselho Federal da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil e suas seccionais;
X – a autarquia, empresa pública, fundação, so-

ciedade de economia mista, federal, estadual ou mu-
nicipal.

XI – a associação que concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos um ano, nos 

termos da Lei Civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucionais a 

proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artís-
tico, estético, histórico, turístico e paisagístico.” (NR)

Diante das considerações expendidas, não há o 
que objetar quanto à pertinência do PLS nº 131, de 
2003, que atende aos pressupostos de constitucionali-
dade dos art. 22, inciso I, e 48 da Cada Federal, de par 
com a juridicidade e o mérito. Do mesmo modo reco-
nhecemos a procedência da Emenda nº 3 porque, de 
fato, a ampliação do rol dos dotados de legitimidade 
ativa levaria à banalização da ação civil pública.

Ademais, miríade de questiúnculas de ordem 
pessoal poderia advir da simples outorga legal para 
deputados estaduais, distritais e vereadores atuarem, 
individualmente, como proponentes dessa ação, com 
risco de deformar-se a finalidade de norma útil à de-
fesa dos valores públicos.

III – Voto

Com base nas razões expendidas, concluímos 
pela constitucionalidade, juridicidade e mérito do PLS 
nº 131, de 2003, pelo acolhimento da Emenda nº 3, 
que passou a denominar-se Ementa nº 1–CCJ, e pela 
prejudicialidade das Emendas nos 1 e nº 2.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2005.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 131,  
DE 2003, NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:

“Altera o artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 
de julho de 1985 – Lei de Ação Civil Públi-
ca, para legitimar os senadores, deputados 
federais, deputados estaduais e vereadores 
para a sua propositura”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 5º da Lei nº 7.347/85 pas-

sa a ter a seguinte redação:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a 
ação principal e a ação cautelar:

I – o Ministério Público,
II – o Presidente da República;
III – a Mesa do Senado Federal;
IV – a Mesa da Câmara do Deputados;
V – o Governador de Estado e do Dis-

trito Federal:
VI – a Mesa das Assembléias Legislativas 

e das Câmaras Distrital e Municipais;
VII – o Prefeito de Município;
VIII – a Defensoria Pública;
IX – o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil e suas seccionais;
X – a autarquia, empresa pública, fun-

dação, sociedade de economia mista, federal, 
estadual ou municipal;

XI – a associação que concomitante-
mente:

a. esteja constituída há pelo menos um 
ano, nos termos da Lei Civil;

b. inclua entre suas finalidades institucio-
nais a proteção ao meio ambiente, ao consumi-
dor, à ordem econômica, à livre concorrência 
ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico.” (NR)

Art. 2º Inclua-se um parágrafo ao art. 5º da Lei 
nº 7.347 com a seguinte redação:

Art. 5º  ...................................................
 ..............................................................  
”§ 7º Na hipótese de o parlamentar perder 

o mandato no curso da ação por ele proposta, 
será o Ministério Público intimado para assumir 
a titularidade ativa, sem prejuízo da faculdade 
de qualquer outro legitimado assumir o pólo 
ativo da ação.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2005. –  

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, elei-

toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

Voto em separado do Senador Almeida Lima na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

I – Relatório

O ilustre autor do Projeto de Lei do Senado nº 
131, de 2003, tem por objetivo alterar o art. 5º da Lei 
nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei de Ação Civil 
Pública – LAP), para ampliar o rol das pessoas e dos 
entes legitimados para a propositura da ação civil pú-
blica e nele incluir senadores, deputados federais e 
estaduais, e vereadores.

Na sua redação atual, do art. 5º da LAP constam 
como legitimados para a ação civil pública: a União 
Federal, o Ministério Público, os Estados, os Municí-
pios, as autarquias, as empresas públicas, fundações e 
associações (as associações só podem ocupar o pólo 
ativo da ação civil pública se constituídas há mais de 
um ano ou se tiverem a sua atividade institucional vol-
tada para a defesa do meio ambiente, do consumidor 
e outras iniciativas de mesmo teor).
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Dos autos constam duas emendas, oferecidas 
nesta Comissão de Constituição Justiça e Cidadania 
e que são a razão do presente Voto em Separado: a) 
a Emenda nº 1-CCJ visa a fazer constar do rol a De-
fensoria Pública; e b) a Emenda nº 2-CCJ destina-se 
a acrescentar ao rol senadores, deputados federais, 
câmaras distrital e municipais.

O ilustre Senador Pedro Simon, ao relatar a maté-
ria, manifestou-se favoravelmente à proposição de que 
trata o PLS nº 131, de 2003, e ás referidas emendas.

II – Análise

Pedindo vênia ao nobre relator, discordamos da 
sua posição na matéria não com relação ao PLS nº 131, 
de 2003, que se faz essencial ao ordenamento jurídico 
brasileiro –, mas no que tange às duas emendas.

Com efeito, o presente Voto em Separado não 
serve à insurgência quanto ao teor do PLS nº 131, de 
2003 que endossamos em todos os seus termos. Mas 
não podemos calar diante da rejeição às Emendas nºs 
1 e 2-CCJ, que precisam ser acolhidas porque visam, 
a primeira, a inclusão das defensorias públicas no rol 
(LAP, art. 5º) dos entes legitimados para propor a Ação 
Civil Pública, e a segunda, a dar legitimação ativa para 
a Ação Civil Pública, nesse caso, dos deputados esta-
duais, deputados distritais e vereadores.

Ora, a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que 
trata da Ação Civil Pública, sedia os procedimentos re-
lativos à determinação da responsabilidade por danos 
causados ao meio-ambiente, ao consumidor ou a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turísti-
co e paisagístico. Acentue-se que essa lei foi editada 
e entrou em vigor em 1985, exatamente quando se 
findava o período da ditadura e se iniciava a abertura 
política para a democracia.

Não pode a ordem jurídica manter os limites de 
inspiração histórica da LAP, limites próprios do período 
de exceção política, para cercear, nos dias atuais, o di-
reito de acesso à Justiça, assegurado no art. 5º, incisos 
XXXV da Carta Federal de 1988. No nosso entender, 
deve-se, ao contrário do que preconizam as emendas, 
ampliar a admissibilidade das pessoas e entes legiti-
mados para ocupar o pólo ativo das ações que visem 
à defesa dos interesses gerais da sociedade.

Observe-se que o art. 5º da Lei de Ação Civil Pú-
blica dá legitimidade ativa à União Federal, ao Ministério 
Público, aos Estados e aos Municípios, e também às 
autarquias federais e estaduais, empresas públicas, 
fundações, sociedades de economia mista ou associa-
ções que tenham por finalidade institucional a defesa 
do patrimônio público, a proteção do meio ambiente, 
do consumidor e do patrimônio artístico, histórico, es-
tético, turístico e paisagístico.

No art. 6º, a LAP faculta a qualquer pessoa provo-
car a iniciativa do Ministério Público e ministrar-lhe as 

informações que disponha sobre fatos capazes de ali-
cerçar a ação civil. Essa condição desnivela, sem razão 
plausível, deputados estaduais e vereadores dos demais 
entes outorgados pelo art. 5º da lei, pois se associações 
e empresas públicas podem propor ação civil pública, 
não é aceitável desacreditar os representantes do povo, 
credenciados para o exercício desse dever.

Na verdade, é tardia, em pelo menos vinte anos 
(1985 a 2005), a medida que propicia incluir deputados 
federais e senadores no rol dos legitimados para ajuizar 
a ação civil pública, e equivocada, a mesma medida, 
se mantiver a exclusão de deputados estaduais, depu-
tados distritais e vereadores, como está estampado na 
Emenda nº 2-CCJ.

Observe que é imperativa a inclusão, no rol dos 
legitimados pelo art. 5º da LAP, dos representantes 
políticos, porque impugnar atos mediante ação civil pú-
blica constitui extensão de seus mandatos e exercício 
da defesa dos interesses coletivos de suas comunida-
des, em favor do patrimônio público e da preservação 
do meio ambiente.

Ou a lei só foi concebida para atuar nos grandes 
centros?

A argumentação que serve de embasamento 
para a Emenda nº 2-CCJ deixou de considerar que 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm 
seus interesses defendidos, em grande parte, pela 
ação de seus agentes políticos: deputados estaduais, 
deputados distritais e vereadores, que desempenham 
funções de relevo e podem, a partir de sua inclusão 
no rol do art. 5º da LAP, exercer pressão favorável aos 
bens públicos e aos valores históricos de suas respec-
tivas comunidades.

Nessa senda, deve-se aditar que, nada obstante a 
ação civil pública admitir o litisconsórcio, tanto no pólo 
ativo quanto no passivo (autor e réu), o Ministério Pú-
blico não pode ser exclusivo na legitimidade ativa, até 
por não ter possibilidade de conhecer de desmandos 
praticados em todos os rincões do País, em cada pe-
quena cidade, em cada povoado. É preciso que depu-
tados estaduais, distritais e vereadores detenham a 
competência formal, consignada em lei, para ajuizar 
a ação civil pública na defesa dos direitos difusos (art. 
5º, § 2º, inciso II, da Lei nº 7.347, de 1985), por serem 
eles os representantes dos interesses das comunidades 
e também por conhecerem mais de perto os valores a 
serem defendidos.

E não se insista que haverá a banalização da ação 
civil pública se ocorrer a ampliação do rol de legitima-
dos para a sua propositura, porque a inclusão desses 
agentes (deputados estaduais e distritais, e vereadores) 
só contribuirá para atenuar a carga suportada pelos 
integrantes do Ministério Público, que, hoje, concen-
tram essa incumbência (LAP, arts. 5º e 6º).
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Com base nas presentes considerações, apresen-
tamos o presente Voto em Separado ao PLS nº 131, de 
2003, no sentido de sua aprovação com a Emenda nº 
1-CCJ, e com subemenda à Emenda nº 2-CCJ.

Dessa maneira, a Emenda nº 1-CCJ, a nosso ver, 
deve ser acolhida por incluir no art. 5º da LAP a De-
fensoria Pública, órgão que se vem estruturando para 
atender aos hipossuficientes econômicos em todas 
as partes do País; e deve ser acolhida subemenda à 
Emenda nº 2-CCJ, que trata da inclusão dos deputados 
estaduais, deputados distritais e vereadores, no art. 5º 
da LAP, para incluir no rol de legitimados para a Ação 
Civil Pública – além de deputados estaduais e distritais, 
e vereadores – as associações parlamentares, os conse-
lhos de representação profissional a exemplo da Ordem 
dos Advogados do Brasil, os Conselhos de Arquitetura 
e Engenharia e todos os demais entes e associações 
que desempenhem atividades voltadas para a defesa 
do meio ambiente e dos demais interesses públicos.

III – Voto

Diante do exposto, emitimos voto pela aprovação 
do PLS nº 131, de 2003, com a aprovação da Emenda nº 
1-CCJ e a seguinte subemenda à Emenda nº 2-CCJ.

SUBEMENDA Nº 1 – CCCJ 
(à Emenda nº 2 ao PLS nº 131, de 2003)

Dê-se, com base no art. 231 do Regimento In-
terno do Senado Federal, ao texto do art. 5º, da Lei 
nº 7.347, de 24 de julho de 1985, na forma do art. 1º 
do Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2003, a se-
guinte redação:

“Art. 5º A ação principal e a cautelar pode-
rão ser propostas pelo Ministério Público, pela 
União, pelos senadores e deputados federais, 
pelos estados, pelos deputados estaduais, pelo 
Distrito Federal, pelos deputados distritais, e 
pelos municípios e vereadores. Poderão tam-
bém ser propostas por autarquia, empresa 
pública, fundação, sociedade de economia 
mista, associação de classe, conselho de re-
presentação profissional e outros que:”

Sala da Comissão, – Almeida Lima.

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR  
DEMÓSTENES TORRRES NA COMISSÃO  

DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

I – Do Relatório

À proposta do Senador Sérgio Cabral foram apre-
sentadas duas emendas, sendo a primeira pelo pró-
prio autor do projeto e a segunda por mim, antes da 
apresentação do parecer do Relator Senador Pedro 
Simon, que opina pela constitucionalidade da matéria 

e sua aprovação com o acolhimento da emenda 2 e 
rejeição da emenda 1.

A emenda 1 legitimava, além dos parlamentares 
citados, a Defensoria Pública na propositura da ação 
civil pública, além dos demais entes aptos a propô-la 
segundo a redação original. A emenda 2 prevê o direito 
de propositura da Ação Civil Pública aos Deputados 
e Senadores, mas excetua os Deputados Estaduais 
e Vereadores, substituindo-os pelas respectivas as-
sembléias legislativas, câmaras distritais e municipais, 
retirando essa função dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, enquanto pessoas jurídicas autônomas.

II – Da Análise

Ressalto inicialmente o papel da Ação Civil Públi-
ca em nosso ordenamento jurídico. Com o desenvolvi-
mento da democracia brasileira e seu direcionamento 
a uma ordem constitucional que garantisse direitos 
individuais e sociais, fazia-se necessário buscar a 
criação de um ordenamento infraconstitucional que 
pudesse garantir a participação da sociedade e dos 
novos agentes públicos na busca da garantia dos di-
reitos que ressurgiam.

O instituto da Ação Civil Pública buscou a intera-
ção entre o Poder Público e a sociedade na defesa do 
meio-ambiente, do consumidor, de bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 
tendo justamente por escopo a reapropriação gradativa 
da defesa do que é público pela sociedade.

Assim ensina Rodolfo de Camargo Mancuso 
(Ação Civil Pública: Instrumento de Participação na 
Tutela do Bem Comum, In Participação e Processo, 
Coordenado por Ada Pelegrini Grinover, Cândido Ran-
gel Dinamarco e Kasuo Watanabe, pp. 200):

“O que releva é que, com a edição da citada lei, 
restou consagrada, em sede legislativa, um reclamo 
que exsurge de todas as sociedades civis nos países 
civilizados: O Estado não é o dono do erário, dos bens 
públicos, do patrimônio cultural. É apenas o seu gerente-
administrador. Por isso, de um lado, deve prestar contas 
ao povo que lhe outorgou esse poder de gestão; e, por 
outro lado (...) deve admitir que o povo promova sua 
responsabilidade, por meio da via jurisdicional agora 
dentre nós ampliada pelo advento da Lei nº 7.347/85. 
Nem outra coisa se deduz, em última análise, do princí-
pio constitucional pelo qual se estabeleceu que o poder 
emana do povo e em seu nome é exercido“.

Por esse motivo legitimou-se determinadas pesso-
as jurídicas para a sua propositura. Em nome do Poder 
Público, legitimaram-se as Pessoas Jurídicas União, 
Estados e Municípios e as Pessoas Jurídicas da Admi-
nistração Indireta. Em nome da sociedade legitimou-se 
Pessoa Jurídica constituída sob a forma de Associação 
Civil, que cumpram os requisitos previstos no art. 5º 
da lei e por fim, diante das funções inerentes e de sua 
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responsabilidade, nomeou também o Ministério Públi-
co como ente legitimado a propor a ação civil pública. 
Como bem ressalta o relator, é evidente que caberia ao 
Parquet essa função, até por estar isento de custas e 
honorários no caso de improcedência da demanda.

Tentou-se ainda salvaguardar o referido instituto 
de qualquer conotação de cobrança ou perseguição 
política. Até por isso não foram inseridos no rol de le-
gitimados, partidos políticos ou associações sindicais, 
aptos a propor ação direta de inconstitucionalidade 
quando determinada lei possui questionamento acerca 
de sua validade constitucional.

E é acertada essa decisão do legislador por estar-
mos tratando de ação que imputará responsabilidade 
ao causador do dano. As conseqüências dessa con-
duta poderão ter por objeto a condenação em dinheiro 
ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 
diferentemente das ações que declaram a inconstitu-
cionalidade de determinada lei, que não acarretam 
responsabilidade diretas ao réu.

Em muitos casos, para não dizer na maioria deles, 
o agente responsável pelo dano causado, que enseja 
a ação, é o próprio agente político: presidente, seus 
ministros, governador, seus secretários e os prefeitos 
e seus auxiliares.

Nesse sentido, não me parece razoável legitimar 
pessoas físicas, imbuídas de funções públicas como é 
o caso dos parlamentares (nos três níveis), dentre os 
legitimados a proporem a Ação Civil Pública. Embora 
defensores de interesses públicos, não é recomendável 
que tais agentes sejam legitimados a, individualmente, 
a provocar o Poder Judiciário ante o descumprimento 
de direitos por condutas irregulares. Tanto que a lei, 
em seu artigo 5º, em momento algum delega essa 
competência a pessoas, mas sim às instituições, estas 
sim representadas por agentes políticos.

O relator, ao analisar as emendas apresentadas à 
propositura original alerta que ao se legitimar tão grande 
número de agentes políticos, que embora desempe-
nhem papel relevante na sociedade, para a propositura 
da ACP, o Congresso Nacional estaria possibilitando 
a utilização indevida, ainda que excepcionalmente, do 
instituto jurídico, podendo inclusive trazer enormes e 
injustos reflexos ao sujeito passivo da ação.

Dessa forma, entendo que o mais acertado é 
legitimar no pólo ativo não os parlamentares pesso-
almente, mas seus órgãos de representação global 
como instituições aptas a proporem a ação civil pú-
blica. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, 
as Assembléias Legislativas, a Câmara Distrital e as 
Câmaras Municipais são instituições que integram as 
Pessoas Jurídicas União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios respectivamente, suprapartidárias, e que 
por ambos os motivos não divergem do objetivo final 

do instituto citado, qual seja, a defesa dos interesses 
públicos mediante a interação entre o Estado e a So-
ciedade, ambos representados por pessoas jurídicas 
aptas a provocar o Poder Judiciário na defesa desses 
interesses, sem buscar com isso objetivos eleitoreiros 
ou partidários.

O próprio art. 103 da Carta Magna, ao decidir 
sobre quem é legítimo para propor a ação direta de 
inconstitucionalidade enumera as Mesas do Senado 
Federal, da Câmara dos Deputados e das Assembléias 
Legislativas como instituições aptas ao ajuizamento 
da medida. Entendo que igual critério deve ser apli-
cado na legitimação ativa para a propositura da ação 
civil pública.

Observe-se ainda que, em momento algum a 
Constituição Federal legitima, para a propositura de 
qualquer ação, pessoas detentoras de cargos ou fun-
ções públicas, mesmo que eleitas democrática e le-
gitimamente.

Ademais, o instituto da Ação Popular (Lei nº 
4.717/1965) legitima todo e qualquer cidadão a plei-
tear a anulação ou a declaração de nulidade de atos 
lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 
dos Estados, dos Municípios, de entidades autárqui-
cas, de sociedades de economia mista (Constituição, 
art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas 
quais a União represente os segurados ausentes, de 
empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de 
instituições ou fundações para cuja criação ou custeio 
o tesouro público haja concorrido ou concorra com 
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da re-
ceita anual de empresas incorporadas ao patrimônio 
da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Muni-
cípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas pelos cofres públicos.

Parece-me não fazer sentido ampliar o rol de 
legitimados da Ação Civil Pública a pessoas físicas, 
quando instituto semelhante legitima qualquer cidadão 
a propor ação em defesa do bem comum.

Assim, entendo que a lei deve ser aperfeiçoada, 
como propõe o ilustre Senador Sérgio Cabral, mas 
tomando-se o cuidado de não banalizar o instituto 
tornando-o instrumento de provocação político/parti-
dária, o que poderia ocorrer caso os parlamentares, 
individualmente, pudessem provocar o Poder Judiciá-
rio. Dessa maneira, procuro adequar o texto legal ao 
que a Constituição Federal prevê para a ação direta 
de inconstitucionalidade.

III – Do Voto

Ante o exposto, sou favorável ao projeto em aná-
lise e ao parecer do relator, com a emenda que a se-
guir apresento.
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EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 1º de que trata o Projeto de Lei do Se-
nado nº 131 de 2003, que altera o caput do art. 5º da Lei 
7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública a seguinte redação:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a 
ação principal e a ação cautelar:

I – o Ministério Público;
II – o Presidente da República;
III – a Mesa do Senado Federal;
IV – a Mesa da Câmara dos Depu-

tados;
V – o Governador de Estado e do Dis-

trito Federal;
VI – a Mesa das Assembléias Legislativas 

e das Câmaras Distrital e Municipais;
VII – o Prefeito de Município;
VIII – a Defensoria Pública;
IX – o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil e suas seccionais;
X – a autarquia, empresa pública, fun-

dação, sociedade de economia mista, federal, 
estadual ou municipal;

XI – a associação que concomitante-
mente:

a –  esteja constituída há pelo menos um 
ano, nos termos da Lei Civil

b – inclua, entre suas finalidades ins-
titucionais a proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem econômica, à livre con-
corrência ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico.” (NR)

Sala das Comissões,  de abril de 2005. – De-
móstenes Torres.

RELATÓRIO

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Trata-se de deliberar sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 131, de 2003, que altera o art. 5º da Lei nº 
7.347, de 1985 Lei de Ação Civil Pública.

O PLS nº 131, de 2003, tem por objetivo ampliar 
o rol das pessoas e dos entes legitimados para a pro-
positura da ação civil pública e nele incluir senadores, 
deputados federais e estaduais, e vereadores.

Hoje, do rol do art. 5º da referida lei constam 
União, Ministério Público, Estados, Municípios, autar-
quias, empresas públicas, fundações e associações, 
essas últimas somente se constituídas há mais de um 
ano ou se tiverem a sua atividade institucional volta-
da para a defesa do meio ambiente, do consumidor e 
outras iniciativas de mesmo teor.

Consigne-se que a proposição em tela recebeu 
duas emendas na Comissão de Constituição Justiça e 
Cidadania. A Emenda nº 1-CCJ tem por escopo aditar 
a Defensoria Pública ao rol dos legitimados para propor 
a ação civil, além daqueles já previstos no projeto.

A Emenda nº 2-CCJ, se acolhida, ampliará o rol 
dos legitimados para a propositura da ação civil com o 
acréscimo apenas de senadores, deputados federais, 
câmaras distrital e municipais.

Portanto, a Emenda nº 1-CCJ tem o mesmo sen-
tido do PLS nº 131, de 2003, no que concerne à inclu-
são de senadores e deputados federais, além da De-
fensoria Pública, porém a Emenda nº 2-CCJ indica ao 
rol as assembléias legislativas em lugar de deputados 
estaduais, e as câmaras distrital e municipais em lugar 
de deputados distritais e vereadores.

II – Análise

A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, é regente 
da ação civil pública, que visa à fixação da autoria e de-
terminação da responsabilidade por danos causados ao 
meio-ambiente, ao consumidor ou a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

O art. 5º da Lei de Ação Civil Pública outorga 
legitimidade para a proposição da ação principal e 
de eventuais cautelares conexas â União Federal, ao 
Ministério Público, aos Estados e aos Municípios, na 
condição de entes públicos integradores da República, 
e também às autarquias federais ou estaduais, em-
presas públicas, fundações, sociedades de economia 
mista ou associações constituídas há mais de um ano 
ou que tenham por finalidade institucional a defesa do 
patrimônio público, a proteção do meio ambiente, do 
consumidor e do patrimônio artístico, histórico, estéti-
co, turístico e paisagístico.

A mesma lei, no art. 6º, faculta a qualquer pessoa 
provocar a iniciativa do Ministério Público e ministrar-lhe as 
informações que disponha sobre fatos capazes de alicer-
çar a ação civil. Ao servidor público, a iniciativa de informar 
o Ministério Público não é faculdade, mas dever.

Logo, todos podem provocar o parquet e é longo 
o rol dos que podem ajuizar a ação civil pública, mas 
desse rol, hoje, estão excetuados senadores, depu-
tados federais, deputados estaduais e vereadores. 
Incluí-los no rol do art. 5º da Lei nº 7.347 é a razão da 
proposição e da emenda nº 1-CCJ.

Mas, se com relação à legitimação dos deputados 
federais e senadores há consenso entre os textos da pro-
posição e da Emenda nº 1-CCJ, por seu turno a Emenda 
nº 2-CCJ sequer menciona a Defensoria Pública, como 
o faz a Emenda nº 1-CCJ, e além disso deixa de reco-
mendar a inclusão, no rol do art. 5º da Lei de Ação Civil 
Pública, dos deputados estaduais e vereadores para em 
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seu lugar propor sejam incluídas as assembléias legis-
lativas e as câmaras distrital e municipais.

A argumentação justificadora da Emenda nº 2-
CCL com acerto, aponta a impropriedade de se legitimar 
tão grande número de agentes políticos (deputados es-
taduais, deputados distritais e vereadores) que, embora 
desempenhem relevante papel na sociedade, podem 
utilizar indevidamente esse importante instituto jurídico 
e trazer graves reflexos ao sujeito passivo.

Acrescente-se que a ação civil pública admite li-
tisconsórcio, isto é, a pluralidade de autores e de réus. 
Considerando-se que o Ministério Público é o detentor 
de competência natural para ajuizar a ação civil pública 
na defesa dos direitos difusos (art. 5º, § 2º, inciso II, da 
Lei nº 7.347, de 1985), não há razão para a excessiva 
ampliação do rol de pessoas e entes legitimados, bas-
tando-lhes acionar o parquet e até aderir à ação como 
litisconsortes ativos, isto é, na condição de integrantes 
do pólo a quem coube a iniciativa.

Assiste razão ao ilustre autor da Emenda nº 2-CCJ 
também quando se refere à provável banalização da 
ação civil pública na hipótese de se ampliar desmedi-
damente o rol de legitimados para a sua propositura.

Deixe-se registrado que a Lei Complementar nº 
80, de 12 de janeiro de 1994, organiza a Defensoria 
Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, 
prescreve normas gerais para sua organização nos 
Estados e dá outras providências, inclusive relativas à 
ação civil pública, como se constata nos textos abaixo 
transcritos dos arts. 1º e 4º.

Portanto, prever ou deixar de prever a legitimação 
da Defensoria Pública para ajuizar ação civil, como está 
proposto na Emenda nº 1-CCJ, em nada altera o art. 
5º da Lei nº 7.347, eis que a referida emenda, nesse 
tópico, apenas estaria repetindo o texto da norma ins-
tituidora daquela entidade.

Vejamos o texto do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 
de julho de 1985:

Art. 1º A Defensoria Pública é institui-
ção essencial à função jurisdicional do Es-
tado (...).

Art. 4º São funções institucionais da De-
fensoria Pública, dentre outras:

 ..............................................................
II – patrocinar ação penal privada e a 

subsidiária da pública;
III – patrocinar ação civil;
IV –  .......................................................
V – patrocinar defesa em ação civil e 

reconvir;
 ..............................................................
 ..............................................................
XI – patrocinar os direitos e interesses 

do consumidor lesado;
 ..............................................................

§ 2º As funções institucionais da Defen-
soria Pública serão exercidas inclusive contra 
as Pessoas Jurídicas de Direito Público.

Diante das considerações expendidas, não há o 
que objetar quanto à pertinência do PLS nº 131, de 
2003, que atende aos pressupostos de constitucionali-
dade dos art. 22, inciso I, e 48 da Carta Federal, de par 
com a juridicidade e o mérito. Do mesmo modo reco-
nhecemos a procedência da Emenda nº 2-CCJ porque, 
de fato, ampliação do rol dos dotados de legitimidade 
ativa levaria à banalização da ação civil pública.

Ademais, miríade de questiúnculas de ordem 
pessoal poderia advir da simples outorga legal para 
deputados estaduais, distritais e vereadores atuarem, 
individualmente, como proponentes dessa ação, com 
risco de deformar-se a finalidade de norma útil à de-
fesa dos valores públicos.

Dessa maneira, a Emenda nº 1-CCJ não deve 
ser acolhida porque, no que concerne à pretensão de 
incluir a Defensoria Pública, é medida expletiva, e no 
que tange à inclusão dos deputados estaduais e vere-
adores, é desaconselhável pela excessiva ampliação 
dos legitimados para promover essa ação.

III – Voto

Com base nas razões expendidas, concluímos 
pela constitucionalidade, juridicidade e mérito do PLS 
nº 131, de 2003 pelo acolhimento da Emenda nº 2-CCJ 
e a rejeição da Emenda nº 1-CCJ.

Sala da Comissão, 

PARECER Nº 1.074, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2004, de 
autoria da Senadora Patrícia Saboya Gomes, 
que inclui nos currículos do ensino funda-
mental conteúdo obrigatório que trate dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, 
e dá outras providências.

Relator: Senador Cristovam Buarque

I – Relatório

Vem a esta comissão o Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) nº 315, de 2004, de autoria da Senadora 
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Patrícia Saboya Gomes, que inclui nos currículos do 
ensino fundamental conteúdo obrigatório que trate dos 
direitos das crianças e dos adolescentes.

O projeto de lei, no art. 1º, estabelece que os re-
feridos conteúdos, a serem obrigatoriamente incluídos 
nos currículos do ensino fundamental, tenham como di-
retriz o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No art. 2º, o PLS determina que o Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) promova a distri-
buição gratuita de exemplares do ECA, com o texto 
integral ou em versão simplificada com ilustrações, a 
todos os estudantes das escolas públicas de 1º grau, 
a cada quatro anos.

Como justificação, a senadora alega que a es-
cola é o meio mais fácil de fazer chegar aos jovens o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e, dessa forma, 
transformá-los em protagonistas da luta pela garantia 
dos direitos a eles assegurados.

Não foram apresentadas emendas ao PLS nº 315, 
de 2004, que será apreciado em caráter terminativo 
nesta Comissão de Educação.

II – Análise

Um dos vencedores da edição de 2004 do Prê-
mio Incentivo à Educação Fundamental, anualmente 
concedido pelo Ministério da Educação (MEC), foi o 
trabalho da professora Keylla Valéria Avelino Abreu, 
que leciona para turmas de 3ª e 4ª séries do ensino 
fundamental, da Escola Ritinha Dantas, Sítio I, no mu-
nicípio de Itabuna (BA).

A professora Keylla, após discussão sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, realizada em sala de 
aula, constatou que seus alunos não conheciam nem 
entendiam o Estatuto, mas se interessaram em analisar, 
principalmente, as questões concernentes ao trabalho 
infantil, muito comum no meio em que vivem.

A partir dos questionamentos das crianças sobre 
o trabalho infantil, além dos direitos e deveres existen-
tes no ECA, a professora traçou objetivos que giraram 
em torno da necessidade de reflexão e de mudanças 
na concepção e atitude dos alunos relativas ao tema.

No desenvolvimento desse projeto, que envolveu 
ações diversificadas, os alunos assimilaram a impor-
tância do ECA, concordaram que criança não deve 
trabalhar e chegaram a destacar que “lugar de crian-
ça é na escola”. Com o aval da direção da escola, os 
alunos escreveram um ofício e visitaram empresas e 
o comércio local pedindo colaborações para a edição 
de 250 livros e a produção de camisetas com temas 
do estatuto.

O trabalho da professora Keylla constitui exemplo 
do papel fundamental que a escola possui na formação 
do cidadão. A partir do conhecimento de seus direitos e 
deveres, as crianças passaram a defendê-los e a lutar 
para que sua comunidade, também, os conhecesse e 
os respeitasse.

Entendemos que, na realidade atual, marca-
da pela violência e pelo desrespeito aos direitos das 
crianças e dos adolescentes, torna-se imprescindível 
a implementação de medidas que contribuam para o 
processo de conscientização da sociedade e ajudem 
a reverter esse quadro.

Sendo assim, consideramos bem vinda a inicia-
tiva da Senadora Patrícia Saboya Gomes de garantir 
ao jovem o conhecimento dos direitos e deveres a eles 
assegurados por lei. Com efeito, ao assegurar que os 
conteúdos constantes no ECA sejam incluídos nos currí-
culos do ensino fundamental, e ao se valer da estrutura 
do PNLD para promover a distribuição de exemplares 
da lei aos alunos, a proposição em análise contribui 
para que os preceitos constantes no ECA cheguem 
ao público ao qual se destina e, conseqüentemente, 
sejam disseminados em toda a sociedade.

No que se refere aos aspectos de juridicidade, 
não há reparos a fazer ao PLS nº 315, de 2004. En-
tretanto, com relação à técnica legislativa, o projeto de 
lei merece alguns reparos.

Em primeiro lugar, vale lembrar que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990. Portanto o projeto de lei, ao se 
referir ao ECA, deve citar expressamente esta lei.

Em segundo lugar, a legislação educacional em 
vigor não mais a nomenclatura “1º grau”, citada no art. 
2º da proposição em estudo. Hoje, utiliza-se ensino 
fundamental para esse nível de ensino.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2004, conforme 
o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 315  
(Substitutivo), DE 2004 

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº – CE

Inclui nos currículos do ensino funda-
mental conteúdo obrigatório que trate dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a inclusão, nos currículos do 

ensino fundamental, de conteúdo que trate dos direitos 
das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz 
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 2º O Programa Nacional do Livro Didático 
deverá prever a distribuição gratuita de exemplares 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para todos os estudantes 
das escolas públicas do ensino fundamental.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2005.
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EMENDAS APRESENTADAS EM TURNO  
SUPLEMENTAR PERANTE A COMISSÃO

EMENDA Nº  – CE 
(Ao PLS nº 315, de 2004)

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 315 (substitutivo), de 
2004, a seguinte redação:

“Art. 1º O art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, passa a viger acrescido 
do seguinte § 5º:

‘Art. 32.  .................................................  
§ 5º O currículo do ensino fundamen-

tal incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que 
trate dos direitos das crianças e dos adoles-
centes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, observada a 
produção e distribuição de material didático 
adequado.”’(NR)

Justificação

Uma vez que a Lei nº 9.394, de 1996, conhecida 
como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), já 
trata de orientações curriculares gerais do ensino fun-
damental, não há razão para que se aprove lei avulsa 
sobre inclusão de componente curricular nesse nível 
de ensino. Cumpre, desse modo, fazer remissão à LDB, 
para atender a boa técnica legislativa, conforme deter-
minação da Lei Complementar nº 95, de 1998.

Sala da Comissão, – Senador José Jorge.

EMENDA Nº  – CE 
(Ao PLS nº 315, de 2004)

Suprima-se o art. 2º do PLS nº 315 (substitutivo), 
de 2004, renumerando-se o artigo seguinte.

Justificação

A distribuição de exemplares do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente a todos os alunos das escolas 
públicas do ensino fundamental não constitui a estraté-
gia mais indicada para incentivar o estudo dos direitos 
das crianças e dos adolescentes. É preciso que sejam 
levados às escolas públicas recursos variados e mais 
estimulantes, que podem envolver, naturalmente, ma-
teriais impressos, mas também vídeos, programas de 
computador e outros. Sugerimos, assim, a referência à 
produção e distribuição de material didático adequado, 
com remissão à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
de acordo com a outra emenda que apresentamos.

Sala da Comissão,  – Senador José Jorge.

EMENDA Nº  – CE 
(Ao PLS nº 315, de 2004)

Dê-se à ementa do PLS nº 315 (substitutivo), de 
2004, a seguinte redação:

“Inclui novo parágrafo no art. 32 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 

incluir conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes no currículo do 
ensino fundamental.”

Justificação

Em consonância com a emenda que apresenta-
mos para remeter o PLS em tela à Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, convém, também em respeito 
à boa técnica legislativa, fazer, na ementa, a referên-
cia documento legal que se pretende alterar parcial-
mente.

Sala da Comissão, – Senador José Jorge.

CONTINUAÇÃO DO PARECER Nº , DE 2005, SO-
BRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM TERMO 

SUPLEMENTAR PERANTE A COMISSÃO

Relator: Senador Cristovam Buarque

I – Relatório

Em exame nesta comissão o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 315 (substitutivo), de 2004, que in-
clui nos currículos do ensino fundamental conteúdo 
obrigatório que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes.

Nos termos do art. 1º do substitutivo os referidos 
conteúdos, a serem obrigatoriamente incluídos nos cur-
rículos do ensino fundamental, devem ter como diretriz 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Pelo art. 2º, ao Programa Nacional do Livro Didá-
tico (PNLD) incumbe a distribuição gratuita de exem-
plares do ECA a todos os estudantes das escolas pú-
blicas do ensino fundamental.

Em turno suplementar, foram apresentadas três 
emendas pelo Senador José Jorge, à guisa de incor-
porar a matéria à Lei nº 9.394, de 1996, a chamada Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 
modo a promover a adequação da proposição à boa 
técnica legislativa, nos termos da Lei Complementar 
nº 95, de 1998.

II – Análise

Conforme assinalado, as emendas apresentadas 
pelo ilustre Senador José Jorge objetivaram, tão-so-
mente, adequar a proposição à técnica legislativa pro-
pugnada pela Lei Complementar nº 95, de 1998. A seu 
ver, a LDB pode abrigar, com perfeição, as prescrições 
objeto do PLS nº 315, de 2004.

A primeira emenda acrescenta § 5º ao art. 32 
da LDB. Assegura a inclusão no currículo do ensino 
fundamental de conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Ademais, prevê 
a produção e distribuição de material didático adequa-
do visando a consecução do objetivo proposto. Como 
a LDB já trata de orientações curriculares gerais do 
ensino fundamental, é desnecessária lei avulsa para 
a inserção de componente curricular nesse nível de 
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ensino. A inclusão da matéria na LDB, portanto, atende 
a boa técnica legislativa.

A segunda emenda, ao ponderar que a distribui-
ção de exemplares do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente a todos os alunos das escolas públicas do 
ensino fundamental não constitui a melhor estratégia 
para incentivar o estudo dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, sugere que a distribuição de “material 
didático adequado” torna mais flexível a forma pela qual 
aquele conteúdo será transmitido, a permitir a utiliza-
ção, além do material impresso, de vídeos, programas 
de computador e outros meios. Desse modo suprime o 

art. 2º, levando parte de seu conteúdo ao art. 1º, nos 
termos da primeira emenda em análise.

Por fim, a terceira emenda dá nova redação à 
ementa do substitutivo, fazendo a remissão do PLS 
em tela à LDB.

No que se refere aos aspectos de constituciona-
lidade e de juridicidade, a matéria dispensa reparos.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do 
substitutivo em turno suplementar, incorporando as três 
emendas apresentadas pelo Senador José Jorge.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2005.

    99ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23145 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL100     

Índice Onomástico



23146 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    101ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23147 

TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 315, DE 2004

Inclui novo parágrafo no art. 32 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
incluir conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes no currículo 
do ensino fundamental.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de de-

zembro de 1996, passa a viger acrescido do seguinte 
§ 5º:

“Art. 32.  ................................................  
§ 5º O currículo do ensino obrigatoria-

mente, fundamental incluirá, conteúdo que 
trate dos direitos das crianças e dos adoles-
centes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, observada a 
produção e distribuição de material didático 
adequado.”’(NR)

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

Sala da Comissão, 21 de junho de 2005. – Hélio 
Costa, Presidente – Cristovam Burque, Relator.

Of. nº CE/83/2005

Brasília, 14 de junho de 2005

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta comissão 

aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substi-
tutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Cristovam Buarque, ao Projeto de Lei do Senado nº 
315, de 2004, da Excelentíssima Senhora Senadora 
Patrícia Saboya Gomes que, “Inclui nos currículos do 
ensino fundamental conteúdo obrigatório que trate 
dos direitos das crianças e adolescentes, e dá outras 
providências”.

A matéria será incluída em pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação.

Of. nº CE/91/2005

Brasília, 30 de junho de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão aprovou, em 
turno suplementar, na reunião realizada em 21 de ju-
nho p.p, substitutivo, de autoria de Sua Excelência o 
Senhor Senador Cristovam Buarque ao Projeto de Lei 
do Senado nº 315 de 2004, da Excelentíssima Senho-
ra Senadora Patrícia Saboya Gomes que, “Inclui nos 
currículos do ensino fundamental conteúdo obrigatório 
que trate dos direitos das criancas e adolescentes, e 
dá outras providências”.

Atenciosamente, – Hélio Costa, Presidente da 
Comissão de Educação.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências.

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

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

Art. 32. O ensino fundamental, com duração míni-
ma de oito anos, obrigatório e gratuito na escola públi-
ca a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão mediante: (Redação dada pela Lei 
nº 11.114, de 2005)
....................................................................................

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos va-
lores em que se fundamenta a sociedade;

III – o desenvolvimento da capacidade de apren-
dizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos 
e habilidades e a formação de atitudes e valores;
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IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos 
laços de solidariedade humana e de tolerância recí-
proca em que se assenta a vida social.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdo-
brar o ensino fundamental em ciclos.

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão 
regular por série podem adotar no ensino fundamental 
o regime de progressão continuada, sem prejuízo da 
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, obser-
vadas as normas do respectivo sistema de ensino.

§ 3º O ensino fundamental regular será ministra-
do em língua portuguesa, assegurada às comunida-
des indígenas a utilização de suas línguas maternas 
e processos próprios de aprendizagem.

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo 
o ensino a distância utilizado como complementação 
da aprendizagem ou em situações emergenciais.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

PARECER Nº 1.075, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2005, 
de autoria do Senador Leomar Quintani-
lha, que permite a utilização dos recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para pagamento de anuidades do ensino 
superior.

Relator: Senador Paulo Paim

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2005, per-
mite a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) para pagamento de anuidades de 
ensino superior.

O formato utilizado é a concessão de uma bolsa 
de ensino superior, conforme denominação constan-
te do projeto, que poderá ser dada ao trabalhador de 
baixa renda, empregado ou desempregado, conforme 
os critérios estabelecidos pelo Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). A 
utilização da bolsa gera a obrigação para o benefi-
ciário de prestar trabalhos comunitários a critério do 
Poder Público.

Não houve apresentação de emendas no prazo 
regimental. A matéria veio a esta Comissão de Edu-
cação em decisão terminativa.

II – Análise

No que concerne à constitucionalidade, à juri-
dicidade e à regimentalidade, não detectamos vícios 
que prejudiquem o projeto. Além disso, o texto segue 
a boa técnica legislativa.

Relativamente ao mérito, o projeto é pertinente 
e de elevado alcance social, pois permite que o traba-
lhador de baixa renda, empregado ou desempregado, 
tenha alguma chance de cursar o ensino superior cujo 
custo é alto nas faculdades particulares e de difícil 
acesso nas universidades públicas.

Além disso, a obtenção de uma graduação au-
mentará a produtividade e a qualificação do trabalhador, 
ajudando o a conseguir melhores postos no mercado 
de trabalho ou mesmo a livrá-lo do desemprego.

III – Voto

Em vista das considerações apresentadas, somos 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 60, de 
2005, de autoria do Senador Leomar Quintanilha.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2005.
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Of. Nº CE/092/2005

Brasília, de junho de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada em 21 de junho p.p, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 60, de 
2005, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Leomar Quintanilha que, “permite a utilização dos re-
cursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para 
pagamento de anuidades do ensino superior”.

Atenciosamente, – Hélio Costa, Presidente da 
Comissão de Educação.

SENADO FEDERAL

PARECER Nº 1.076, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2005, de 
autoria do Senador Augusto Botelho, que 
autoriza a criação da Universidade Federal 
Rural de Roraima.

Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 85, de 2005, 
tem por fim conceder ao Poder Executivo a autoriza-
ção para que seja criada, no Município de Boa Vista, 
a Universidade Federal Rural de Roraima.

A proposição determina que a instituição de en-
sino a ser criada desenvolverá, de forma indissociada, 
a pesquisa, o ensino e a extensão, especialmente nas 
áreas da silvicultura, da agricultura e da pecuária.

Destaca o PLS, ainda, a necessidade de que a 
ação da nova universidade respeite os direitos dos 
povos indígenas e preserve as riquezas naturais do 
Estado de Roraima.

O projeto permite, também, que o Centro de Ci-
ências Agrárias da Universidade Federal de Roraima 
agregue-se à nova universidade.

O início da vigência da lei que o projeto intenta 
criar é previsto para a data de sua publicação.

II – Análise

A criação de instituições públicas de ensino supe-
rior constitui desafio de grande monta para nosso País. 
A parcela de brasileiros entre 18 e 24 anos com acesso 
à educação superior, da ordem de 9%, é consideravel-

mente baixa, em especial se comparada com a situa-
ção de países de nível semelhante de desenvolvimento. 
Por isso, o Plano Nacional de Educação, em vigência 
desde 2001, fixou a meta de 30% de jovens nessa fai-
xa etária com acesso ao nível superior, no prazo de 
dez anos. Se não forem tomadas medidas corajosas 
no que diz respeito à criação de novas oportunidades 
educacionais, tal meta não será cumprida.

Como bem apontou a justificação do PLS, o Es-
tado de Roraima representa desafio urgente e mul-
tifacetado: possui muitas terras incultas e riquezas 
ainda inexploradas, ao mesmo tempo em que precisa 
respeitar os povos indígenas que há muito habitam a 
região, bem como preservar seus preciosos santuá-
rios ecológicos.

Para que ocorra uma experiência nova de civi-
lização na Amazônia, como sugeriu a justificação do 
projeto, é preciso que o Poder Público assuma papel 
de destaque na coordenação do desenvolvimento sus-
tentável na região, que terá na criação da Universidade 
Federal Rural de Roraima importante iniciativa.

Esperamos que as experiências de êxito de ins-
tituições congêneres no Rio de Janeiro e em Pernam-
buco sejam um exemplo para a nova instituição.

Na verdade, a constitucionalidade de matérias 
autorizativas, como as relativas à criação, de escolas, 
tem sido objeto de interpretações divergentes. Há quem 
aponte, como obstáculo para a sua admissibilidade, o 
disposto nos arts. 61, § 1º, II, e, e 84, da Constituição 
Federal, que prevêem a prerrogativa exclusiva do Pre-
sidente da República na iniciativa de leis que tratem da 
criação de órgãos da administração pública.

É outro, todavia, o entendimento do Senado Fe-
deral. A constitucionalidade da matéria sustenta-se no 
Parecer nº 527, de 1998, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. Segundo esse parecer, da 
lavra, do Senador Josaphat Marinho, “o efeito jurídico 
de uma lei autorizativa é o de sugerir ao Poder Exe-
cutivo, como forma de colaboração, a prática de ato 
de sua competência”.

Portanto, à luz desse documento, não seria possí-
vel argüir a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, 
de projetos de lei que autorizem o Poder Executivo a 
criar instituições de ensino.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2005. 

Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, 
ao procurador-geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:
....................................................................................

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos territórios;

c) servidores públicos da União e territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios;

e) criação e extinção de ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabili-
dade, remuneração, reforma e transferência para a 
reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, 
de 1998)
....................................................................................

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:
....................................................................................

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quan-
do vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001)

XXV – prover e extinguir os cargos públicos fe-
derais, na forma da lei;
....................................................................................

PARECER Nº 1.077, DE 2005

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Contro-
le, sobre os Avisos nºs 24 e 208, de 1997, nº 
886, de 1998, nº 2.739, de 2003, e nº 536, de 
2005, do Presidente do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha ao Senado Federal 
cópias das Decisões nºs 32 e 185, de 1997, 
e nº 857, de 1998, e dos Acórdãos nº 1.592, 
de 2003, e nº 540, de 2005, em resposta ao 
Requerimento nº 1.060, de 1996, que solicita 
a realização de auditoria pelo TCU para ve-
rificar procedimentos do Bacen para regis-
tro das Letras Financeiras cujas emissões 
foram autorizadas pelas Resoluções nºs 12, 
16,39, 40, 61, 65 e 76, de 1996.

Relator: Senador Nezinho Alencar
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro

Em 6 de novembro de 1996, o então Senador José 
Eduardo Dutra apresentou o Requerimento nº 1.060 
(fls. 1 e 2), que solicitava a realização, pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), de auditoria para verificar os 
procedimentos adotados pelo Banco Central do Brasil 
(BCB) no registro das letras financeiras emitidas con-
forme autorizado pelas Resoluções do Senado Federal 
(RSFs) nºS 12, 16, 39, 40, 61, 65 e 76, todas de 1996 
(fLs. 3 a 11). Essas resoluções autorizaram os Municí-
pios de Campinas e Osasco, o Estado de Pernambuco, 
os Municípios de Guarulhos e Goiânia, e os Estados 
de São Paulo e Santa Catarina, respectivamente, a 
emitir letras financeiras para pagar parcelas de pre-
catórios judiciais.

O requerimento enfocado também solicitava que 
fosse verificado se o BCB havia conferido o cumprimen-
to do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) por ocasião das suas manifesta-
ções acerca das solicitações que resultaram nas reso-
luções há pouco discriminadas, bem como das suas 
manifestações acerca dos Ofícios PRESI-94/0029, 
PRESI-94/3.388, referentes ao Município de São Paulo, 
PRESI-95/1.338, referente ao Estado do Rio Grande 
do Sul, PRESI-95/3.389, referente ao Estado de Ala-
goas, PRESI-96/2.l63, referente ao Município de São 
Bernardo do Campo, e PRESI-96/2.770, referente ao 
Município de Jundiaí.
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O Senador José Eduardo Dutra desejava certifi-
car-se do seguinte:

a) se o registro, na Central de Custódia e 
Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), dos 
títulos públicos resultantes havia sido prece-
dido da comprovação, por parte dos governos 
estaduais e municipais, da existência, por meio 
de decisão judicial transitada em julgado, de 
dÍvida líquida e cena;

b) se o Poderes Executivos mencionados 
editaram, até 180 dias após a promulgação da 
Constituição Federal (CF), atos discriminando 
os precatórios passíveis de pagamento em 
oito parcelas anuais, conforme previsto no art. 
33, do ADCT.

Aprovado 20 de novembro de 1996, o Requeri-
mento nº 1.060, de 1996, foi encaminhado ao Presi-
dente do TCU por intermédio do Ofício nº 1.581 (SE), 
de 22 de novembro de 1996 (à fl. 17). Em resposta, 
foram enviadas os seguintes documentos:

a) Aviso nº 24-SGS-TCU, de 13 de fe-
vereiro de 1997, que encaminha cópia da 
Decisão nº 32, de 1997, e dos respectivos 
relatório e voto que a fundamentam ............ 
fls. 18 a 21;

b) Aviso nº 208-SGS-TCU, de 18 de abril 
de 1997, que encaminha cópia da Decisão nº 
185, de 1997, e dos respectivos relatório e voto 
que a fundamentam ................... fls. 25 a 33;

c) Aviso nº 886-SGS-TCU, de 04 de 
dezembro de 1998, que encaminha cópia da 
Decisão nº 857, de 1998, e dos respectivos 
relatório e voto que a fundamentam ......... 
fls. 40 a 65;

d) Aviso nº 2.739-SGS-TCU, de 22 de 
outubro de 2003, que encaminha cópia do 
Acórdão nº 1.592, de 2003, e dos respectivos 
relatório e voto que o fundamentam ............ 
fls. 71 a 85;

e) Aviso nº 536-SGS-TCU-Plenário, de 
11 de maio de 2005, que encaminha cópia do 
Acórdão nº 540, de 2005, e dos respectivos 
relatório e voto que o fundamentam ........... 
fls. 87 a 94.

A matéria ora em exame aguarda deliberação 
desta comissão por caber à Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle (CFC), atual CMA, propor ao Plenário 
do Senado as providências cabíveis em relação aos 
resultados da avaliação, inclusive quanto ao resultado 

das diligências realizadas pelo TCU, conforme o art. 
102-A, inciso IX, do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF).

Ao TCU, a seu tempo, conforme o art. 71, inciso 
IV, da CF, compete, na condição de órgão auxiliar do 
Congresso Nacional no exercício do controle externo, 
realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Depu-
tados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de 
inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
nas unidades administrativas da administração públi-
ca direta e indireta.

À luz da acima citada previsão constitucional, 
o TCU expediu a Decisão nº 32-TCU-Plenário, de 5 
de fevereiro de 1997, que determinava à 7ª Secre-
taria de Controle Externo (Secex) que promovesse 
auditoria no BCB, no intuito de atender a solicita-
ção do Senador José Eduardo Dutra, entre outras 
disposições.

Posteriormente, por meio da Decisão nº 185-
TCU-Plenário, de 16 de abril de 1997, o TCU fixou 
prazo de cinco dias para que o Presidente do BCB 
apresentasse àquela Corte de Contas cópias inte-
grais (ou seja, sem tarjas) dos relatórios de fisca-
lização encaminhados à Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Senado Federal constituída para 
apurar irregularidades nas emissões de títulos públi-
cos destinadas ao pagamento de precatórios e de 
documentos contendo tarjas entregues à equipe de 
auditoria. O voto do relator, Ministro Humberto Gui-
marães Souto, também prevê que seja solicitado ao 
Presidente da citada CPI os relatórios de fiscalização 
sonegados pelo BCB.

Os resultados do procedimento de auditoria pro-
priamente dito constam da Decisão nº 857-TCU-Plená-
rio, de 2 de dezembro de 1998. Constatou-se que os 
títulos emitidos pelos governos do Município de Goiâ-
nia e dos Estados de Pernambuco e Santa Catarina, 
conforme autorizados, respectivamente, pelas RSFs 
61/1996, 39/1996 e 76/1996, foram registrados no Cetip 
pelo BCB sem a comprovação de que havia sentenças 
judiciais transitadas em julgado. Conseqüentemente, 
a decisão determinou a realização de audiência para 
que os então responsáveis pelo Departamento da Dí-
vida Pública (Dedip), Srs. Jairo da Cruz Ferreira e Ari 
Pereira da Cruz, apresentassem as suas razões de 
justificativas.

O Acórdão nº 1.592-TCU-Plenário, de 22 de 
outubro de 2003, por sua vez, rejeitou as razões de 
justificativa dos dois dirigentes mencionados no pa-
rágrafo anterior, aplicando-lhes multas individuais 
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de R$15.000,00, a serem pagas no prazo de quin-

ze dias.

O Acórdão nº 540-TCU-Plenário, de 11 de maio 

de 2005, por fim, deu provimento parcial aos Pedidos 

de Reexame apresentados pelos dirigentes multados 

pelo acórdão anterior, reduzindo para R$10.000,00 o 

valor das multas aplicadas.

Em face do exposto e tendo em vista tratar-se de 
matéria situada no âmbito das competências do TCU, 
voto para que a Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle dela tome 
conhecimento, com subseqüente encaminhamento 
ao arquivo.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2005. – Pre-
sidente, Nezinho Alencar, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete:
....................................................................................

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica 
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e pa-
trimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades 
referidas no inciso II;
....................................................................................

TÍTULO X 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza ali-
mentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de 
pagamento na data da promulgação da Constituição, 
incluído o remanescente de juros e correção monetária, 
poderá ser pago em moeda corrente, com atualização, 
em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo 
máximo de oito anos, a partir de 1º de julho de 1989, 
por decisão editada pelo Poder Executivo até cento e 
oitenta dias da promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, 
para o cumprimento do disposto neste artigo, emitir, 
em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos 
de divida pública não computáveis para efeito do limite 
global de endividamento.

PARECER Nº 1.078, DE 2005

Da comissão de Meio ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e controle, 
sobre o Aviso nº 36, de 2002 (nº 900/2002, 
na origem) do Tribunal de Contas da União, 
encaminhado cópia da Decisão nº 411/2002-
TCU-Plenário, referente a auditorias rea-
lizadas na Companhia Espírito Santense 
de Saneamento (CESAN) (Processo TC nº 
16.527/99-2) e na Secretaria de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas (SETR) (Pro-
cesso TC nº 9.337/2001-6), do Governo do 
Estado do Espírito Santo, apurando irre-
gularidades no processo de licitação da 
concorrência Internacional BIRD nº 1/2000, 

com recursos da operação de crédito, nos 
termos da Resolução nº 42/94.

Relator: Senador Gerson Camata
Relator Ad hoc Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Em conformidade com o art. 41, §§ 1º e 2º, da 
Lei nº 8.443, de 1992, c/c os artigos 204, IV, e 211 do 
seu Regimento Interno, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) encaminhou à Presidência do Senado Federal, 
mediante o Aviso nº 36, de 2002 (Aviso nº 900-SGS-
TCU, de 24/04/2002, na origem), cópia da Decisão nº 
411/2002-TCU-Plenário, referente a auditorias realiza-
das na Companhia Espírito Santense de Saneamento 
(CESAN) e na Secretaria de Estado dos Transportes 
e Obras Públicas (SETR), do Governo do Estado do 
Espírito Santo, acompanhada dos respectivos Relató-
rio e Voto que a fundamentam.

Cópia de igual teor também foi encaminhada à 
Presidência da Câmara dos Deputados, bem como a 
sua Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
para conhecimento de parlamentares federais interes-
sados na matéria, em especial os que representam o 
Estado do Espírito Santo, ao Tribunal de Contas do Es-
tado do Espírito Santo, ao Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo e ao Superior Tribunal de Justiça.

Em parecer aprovado em 24 de abril de 2002, 
decidiu o Tribunal de Contas que se encaminhasse o 
processado ao arquivo (item 8.6 da Decisão nº 41l/2002-
TCU-Plenário).

Os documentos encaminhados ao Senado Federal 
em maio de 2002 foram anexados ao processado do 
PRS nº 54, de 1994, o qual deu origem à Resolução 
nº 42, de 1994, do Senado Federal, que aprovou ope-
ração de crédito externo contratada pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo destinada ao financiamento 
parcial do Programa de Despoluição dos Ecossistemas 
Litorâneos do Estado do Espírito Santo (PRODESPOL) 
e encaminhados à Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) e, posteriormente, à Comissão de Fiscalização e 
Controle (CFC). A CAE tomou conhecimento da matéria 
e a encaminhou a CFC, em 31 de maio de 2002.

Em 20 de dezembro de 2002, o processado foi 
encaminhado a Subsecretaria de Coordenação Legis-
lativa do Senado Federal (SSCLSF), em atendimento 
ao disposto no art. 332 do Regimento Interno, com a 
redação dada pela Resolução nº 17, de 2002, e dis-
põe sobre o arquivamento das proposições ao final 
de legislatura.

JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL112     

Índice Onomástico



23158 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005

Em 7 de janeiro de 2003, a matéria retomou a 
Comissão de Fiscalização e Controle (CFC), conforme 
despacho de 13 de maio de 2003, e, em 24 de feverei-
ro de 2005, o Senador Gerson Camata foi designado 
relator da matéria.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 97 
e 102-A do Regimento Interno, estudar os assuntos 
submetidos ao seu exame e sobre eles emitir pare-
cer, bem como exercer a fiscalização e o controle dos 
atos do Poder Executivo, incluídos os da administra-
ção indireta.

Trata-se de auditorias realizadas pelo Tribunal de 
Contas da União na Companhia Espírito Santense de 
Saneamento (SESAN) (Processo TC nº 16.527/99-2) 
e na Secretaria de Estado dos Transportes e Obras 
Públicas (SETR) (Processo TC nº 9.337/2001-6), do 
Governo do Estado do Espírito Santo, por determinação 
da Presidência daquele tribunal superior, que atendeu 
sugestão da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados no sentido de 
identificar possíveis irregularidades no Programa de 
Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do Estado 
do Espírito Santo (PRODESPOL), mais especifica-
mente no processo de licitação da Concorrência In-
ternacional BIRD nº 1/2000, resultante da operação 
de crédito externo contratada pelo Governo daquele 
estado junto ao BIRD, objeto da Resolução nº 42, de 
1994, do Senado Federal.

Segundo a equipe de auditoria do TCU, o escopo 
do trabalho, embora autolimitado a aspectos econômi-
cos, financeiros e gerenciais, reproduz os resultados 
mais significativos das auditorias realizadas pelo Tri-
bunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-
ES) sobre os órgãos fiscalizados, que evidenciam e 
comprovam as principais falhas e irregularidades no 
processo de investimento.

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo 
Relator, decidiu o seguinte:

8.1 – determinar, com esteio no art. 41, 
§§ 1º e 2º da Lei nº 8.443/92, c/c os artigos 
204, IV, e 211 do Regimento Interno do TCU, 
o envio de cópias desta Decisão, acompanha-
da dos respectivos Relatório e Voto, às Presi-
dências do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, para levar ao conhecimento dos 
parlamentares federais interessados na maté-
ria, em especial os que representam o Estado 
do Espírito Santo; ao Tribunal de Contas do 
Estado; e ao Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, para as providências que jul-

garem cabíveis no âmbito de suas respectivas 
competências.

8.2 – de igual modo, enviar cópia desta 
Decisão acompanhada dos respectivos Re-
latório e Voto à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da Câmara dos Depu-
tados, sem prejuízo de informar àquela Co-
missão, relativamente ao processo licitatório 
referente à Concorrência Internacional BIRD 
nº 1/2000, que:

a) na operação de crédito externo contra-
tada pelo Governo do Estado do Espírito junto 
ao BIRD para financiar parcialmente as obras 
do Programa de Despoluição dos Ecossiste-
mas Litorâneos do Estado do Espírito Santo, 
atualmente denominado PRODESAN, a União 
tomou parte não apenas como avalista mas 
também como obrigada principal, arcando com 
ônus somente se o Governo do Estado deixar 
de pagar o empréstimo;

b) o BIRD acompanhou todo o processo 
licitatório, manifestando-se pela aprovação dos 
procedimentos;

c) a Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada 
de Contas da Assembléia Legislativa e a Co-
missão Mista instituída pelo Decreto Estadual 
nº 625-R/2001, composta por representa da 
Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, da Pro-
curadoria Geral do Estado, do CREA-ES e da 
Federação das Indústrias do Espírito Santo, 
opinaram no sentido de que as exigências do 
Edital estavam compatíveis com as diretrizes 
do BIRD, as quais foram observadas tendo 
em vista o disposto no art. 42, § 5º, da Lei nº 
8.666/93;

d) o Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo fiscalizou a licitação desde a 
publicação do edital, não tendo julgado ainda o 
processo nº 4.284/2000 que trata da auditoria 
realizada na referida concorrência;

e) as obras e os serviços foram licitados 
sem que o orçamento detalhado em planilhas 
expressasse os custos, fato que comprometeu 
a avaliação da conformidade das propostas 
apresentadas com os preços de mercado, e a 
conseqüente desclassificação das propostas 
com valor global superior ao limite estabele-
cido ou com preços manifestamente inexeqü-
íveis, em infringência aos arts. 7º, § 2º, inciso 
II, 43, inciso IV, e 48, inciso II, todos da Lei nº 
8.666/93;
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f) o Edital continha as seguintes cláusulas 
que comprometeram o caráter competitivo do 
certame, em infringência ao art. 3º, § 1º, inciso 
I, da Lei nº 8.666/93:

– item ITB 13.1, seção III, que trata do 
valor da garantia de propostas;

– item ITB 9.3 (c) (iii-4), seção III, que 
trata de valor de ativos líquidos e/ou linhas de 
crédito para qualificação de licitantes;

– item ITB 9.3 (c) (iii-1) e informação na 
parte final deste item, seção III, que trata do 
valor de volume de obras para qualificação 
de licitantes;

– item 9.3 (c) (iii-2), c/c item ITB 9.3 (c) (iii-
2), seção III, que trata da experiência para quali-
ficação de licitantes relativa à construção de obra 
de natureza e complexidade equivalente;

– item 9.3 (c) (iii-3), seção II, que trata 
da experiência para qualificação de licitantes 
relativa ao Gerente de contrato;

– item 9.3 (c) (iv), seção II, que trata da 
exigência para qualificação de licitantes con-
sorciados;

g) o Edital continha as seguintes cláusu-
las que prejudicaram o julgamento objetivo das 
proposta, em infringência ao art. 45, caput, da 
Lei nº 8.666/93:

– item 28.1 e 28.1, seção II, que tratam 
de critérios para julgamento da qualificação 
de licitantes;

– item 24.1(a) e (d), seção II, que trata 
de critérios para julgamento das propostas 
técnicas;

h) o Edital continha a cláusula 27.4, se-
ção II – Instrução aos Licitantes, que cerceou 
o acesso dos licitrantes ao processo licitatório, 
em infringência ao art. 37, caput, da Consti-
tuição Federal, e aos arts. 3º, § 3º e 63 da Lei 
nº 8.666/93;

i) a Comissão Especial de Licitação dei-
xou de observar o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório no julgamento da 
proposta da Construtora Norberto Odebrecht 
Ltda., uma vez que a empresa não comprovou 
que a tecnologia proposta estava implantada 
e em funcionamento com vazão igual ou su-
perior à prevista para a unidade a ser proje-
tada, conforme exigido no item 5 da Seção VI 
– Especificações Técnicas e Desenhos, pois 
as localidades onde a tecnologia proposta 
vem sendo utilizada apresentam populações 
inferiores às das regiões onde serão implan-
tadas as ETEs;

8.3 – recomendar à Secretaria de As-
suntos Internacionais do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão que oriente 
o mutuário de empréstimo com organismo fi-
nanceiro multilateral de que o Brasil seja parte 
no sentido de:

a) observar o disposto no art. 42, § 5º, da 
Lei nº 8.666/93 e a Decisão nº 245/92 – Plená-
rio – TCU, na adoção das normas da institui-
ção financeira internacional, caso haja conflito 
entre elas e a legislação brasileira;

b) adotar os parâmetros estabelecidos 
na norma vigente no País, caso não haja con-
flito entre as normas da instituição financeira 
internacional e a legislação brasileira;

c) inserir no Edital cláusula prevendo a 
interposição de recursos pelos licitantes ao 
julgamento da comissão, nos termos do art. 
109, inciso I, da Lei nº 8.666/93;

d) não incluir no Edital, cláusulas que 
restrinjam o acesso dos licitantes a toda a 
documentação do processo, em observância 
aos arts. 3º, § 3º e 63 da Lei nº 8.666/93 e ao 
pleno exercício do contraditório e da ampla 
defesa assegurados pela Constituição Federal 
no art. 5º, inciso LV;

8.4 – determinar à SEGECEX que, por 
intermédio da Secretaria Adjunta de Fiscali-
zação – ADFIS, examine da conveniência e 
oportunidade de propor ao TCU a inclusão, 
nos futuros planos de trabalho e de auditorias, 
de acompanhamento da aplicação de recursos 
provenientes de financiamentos internacionais 
com aval federal e destinados a execução de 
projetos, inclusive valendo-se dos Convênios 
assinados com os Tribunais de Contas Estadu-
ais, ante o que estabelece o art. 70, parágrafo 
único, da Constituição Federal.

8.5 – enviar ao Exmº Sr. Ministro Barros 
Monteiro do Superior Tribunal de Justiça cópia 
desta Decisão, bem como do Relatório e Voto 
que a fundamentam; e

8.6 – determinar o arquivamento do pre-
sente processo.

III – Voto

Com base no exposto, opino que a Comissão de 
Fiscalização e Controle tome conhecimento da matéria 
e delibere nos termos do art. 133, inciso III, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, pelo arquivamento 
da matéria.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2005.
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PARECER Nº 1.079, DE 2005

Da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 113, de 2000 (nº 405/95, 
na Casa de origem), que estabelece pre-
cedência aos usuários que especifica, no 
atendimento em órgãos da administração 
direta da União e de suas entidades da ad-
ministração indireta.

Relator: Senador José Agripino
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Em conformidade com o disposto no art. 58, § 2º, 
inciso I, da Constituição e com o art. 91, § 1º, inciso IV, 
do Regimento Interno do Senado, chega ao exame da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva (CDH), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 113, 
de 2000 (Projeto de Lei nº 405, de 1995, na origem), 
de autoria do Deputado Fernando Zuppo.

A referida proposição tem por objetivo assegurar 
o direito de precedência no atendimento – em órgãos 
da administração direta da União e de suas entidades 
da administração indireta – aos maiores de 65 anos, 
aos portadores de deficiência e às gestantes com mais 
de seis meses de gravidez.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi subme-
tido ao exame preliminar da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, que lhe deu parecer 
favorável, com emendas, ainda em 1995. Depois, foi 
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, que o aprovou, já em meados de 2000, 
na forma da emenda substitutiva oferecida por seu 
relator.

No processo de revisão do Senado, foi inicial-
mente dirigido para o exame exclusivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Porém, 
antes de ser ali apreciado, perdeu e readquiriu sua 
tramitação autônoma e foi redistribuído para a análi-
se da CDH.

Nesta comissão, que se tomou competente para 
o exame da matéria em decorrência das mudanças 
incorporadas ao Regimento Interno do Senado pela 
Resolução nº 1, de 22 de fevereiro de 2005.

O projeto não foi alvo de emendas no prazo re-
gimental.

II – Análise

De acordo com o art. 90, incisos I e XII, combi-
nado com o art. 102-E, incisos IV e VI, do Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF), cumpre a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa emitir 

parecer quanto ao mérito de proposições que tratem 
dos direitos da mulher e da proteção das pessoas 
portadoras de deficiência e dos idosos, tal como faz 
o PLC nº 113, de 2000. No caso, cumpre-lhe opinar, 
ainda, sobre a constitucionalidade e a regimentalidade 
do projeto, por força do disposto no art. 91, § 1º, inciso 
IV, também do RISF.

Ressalte-se, de saída, a elevada significação so-
cial dessa proposta, que institui o atendimento prioritá-
rio para idosos, portadores de deficiência e gestantes, 
buscando assim minorar o desconforto físico que o 
avanço dos anos ou o comprometimento da mobilida-
de pode acarretar. É inquestionável, pois, o seu mérito 
no sentido valorativo.

Cuida-se, em última análise, do respeito à digni-
dade e da promoção do bem-estar dessas pessoas, 
princípios a que se reporta a Lei Maior brasileira em 
seus arts. 1º, inciso III; 3º, incisos I, III e IV; 193 e 230, 
caput. Logo, não há o que questionar acerca da cons-
titucionalidade material do projeto.

Do ponto de vista formal, igualmente, ele se mos-
tra em harmonia com a Carta Magna de 1988. Basta 
lembrar que é competência comum da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios promover a 
integração social dos setores desfavorecidos (art. 23, 
X), entre os quais decerto se incluem os integrantes 
da clientela acima especificada.

No que toca à juridicidade, entretanto, o projeto 
esbarra em obstáculo intransponível, posto que a Lei 
nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, dispõe sobre a 
mesma matéria de modo muito mais abrangente. Ela 
beneficia as lactantes, as pessoas acompanhadas por 
crianças de colo, todas as gestantes, as pessoas por-
tadoras de deficiência e todos os idosos, assim enten-
didos aqueles com idade igual ou superior a sessenta 
anos, conforme redação prescrita pela Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003. Além disso, estende a prioridade 
de atendimento – por meio de serviços individualiza-
dos, tratamento diferenciado e atendimento imediato 
– aos órgãos da administração pública direta, indireta 
e fundacional, às concessionárias de serviços públicos 
e às instituições financeiras. Esvazia, portanto, o obje-
tivo e o significado da proposta em análise.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela prejudicialida-
de do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2000, que 
se revela totalmente comprometido pela edição de lei 
superveniente.

Sala da Comissão,
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos Es-

tados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................

X – combater as causas da pobreza e os fatores 
de marginalização, promovendo a integração social 
dos setores desfavorecidos;
....................................................................................

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas 
terão comissões permanentes e temporárias, cons-
tituídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua 
criação.
....................................................................................

§ 2º às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, cabe:

I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, 
na forma do regimento, a competência do Plenário, 
salvo se houver recurso de um décimo dos membros 
da Casa;
....................................................................................

LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Dá prioridade de atendimento às pesso-
as que especifica, e dá outras providências.

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

LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências.

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

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador Leomar Quintanilha

I – Relatório

Em conformidade com o disposto no art. 58, § 2º, 
inciso I da Constituição Federal, e no art. 91, inciso I 
do Regimento Interno do Senado, chega ao exame da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 113, de 2000 (PL nº 
405, de 1995, na origem), de autoria do Deputado Fer-
nando Zuppo.

A referida proposição tem por objetivo assegurar 
o direito de precedência no atendimento – em órgãos 
da administração direta da União e de suas entidades 
da administração indireta – aos maiores de 65 anos, 
aos portadores de deficiência e às gestantes com mais 
de seis meses de gravidez.

Na Câmara dos Deputados, a proposição em tela 
mereceu parecer favorável, com emenda, da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público em ou-
tubro de 1995. Cinco anos depois, viu-se aprovada pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, com 
substitutivo, antes de ser enviada à revisão do Senado 
Federal. Nesta Casa, foi distribuída à CCJ, não tendo 
sido objeto de emendas durante o prazo regimental.

II – Análise

De acordo com o inciso I do art. 101 do Regimento 
Interno do Senado Federal, cumpre a esta Comissão 
opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regi-
mentalidade do PLC nº 113, de 2000. Cabe-lhe, ainda, 
nos termos da letra f do inciso II do citado artigo, emitir 
parecer quanto ao mérito desse projeto.

De saída, importa enfatizar a elevada significação 
social da proposta em exame, que institui o atendimento 
prioritário para idosos, portadores de deficiência e ges-
tantes a fim de minorar, com essa medida, o desconforto 
que o avanço dos anos ou o comprometimento da mo-
bilidade podem acarretar. A nobreza de propósito que a 
enforma toma assim inquestionável o seu mérito.

Trata-se, em última análise, do respeito à dignida-
de dessas pessoas e da promoção do seu bem-estar, 
princípios aos quais se remetem o inciso III do art. 1º; os 
incisos I, III e IV do art. 3º, o art. 193 e o caput do art. 230 
da Lei Maior Brasileira. Desse modo, resta configurada, 
ainda, a constitucionalidade material do projeto.

Também do ponto de vista formal, ele se mos-
tra em harmonia com a Carta Magna de 1988. Basta 
lembrar que é da competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover 
a integração social dos setores desfavorecidos (art. 23, 
X), entre os quais decerto se incluem os integrantes 
da clientela acima especificada.

No que toca à juridicidade, entretanto, o projeto 
revela sérias limitações, que precisam ser contornadas 
para a sua aprovação. Isso porque ele busca regular 
matéria recém-disciplinada, em sua quase totalidade, 
pela Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que trata 
desse assunto em particular e de modo muito seme-
lhante. Com efeito, apenas o segmento dos portadores 
de deficiência não se vê plenamente contemplado pela 
legislação vigente, que restringe a garantia de atendi-
mento prioritário aos portadores de deficiência física, 
embora a estenda a todas as gestantes, lactantes e 
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pessoas acompanhadas por crianças de colo. Diga-se, 
ainda, que a garantia prevista na lei extrapola o âmbito 
do serviço público, alcançando a iniciativa privada, no-
tadamente as instituições financeiras.

Ora, se constitui objetivo do projeto em análise fa-
cilitar a vida da clientela por ele especificada, não teria 
sentido aprovar uma legislação menos permissiva do 
que a já existente. Caberia – isto sim – emendar a lei 
em vigor a fim de que ela passasse a contemplar todo 
o segmento das pessoas portadoras de deficiência, a 
exemplo do que faz com os demais setores nomeados, 
bem como adequá-la à Lei 8.842/94 – Política Nacional 
do Idoso, que considera como tal a pessoa maior de 
60(sessenta) anos.

Oferecer um substitutivo ao projeto de lei em exa-
me parece ser, então, a forma mais adequada, eco-
nômica e eficaz de atingir tal meta, visto que isso não 
só aproveitaria o conhecimento do assunto deflagrado 
pela discussão em andamento, como também evitaria 
a declaração de prejudicialidade que fatalmente incidirá 
sobre a matéria (art. 334, I, do Regimento Interno do 
Senado), caso se pretenda dar seguimento à iniciativa 
nos termos hoje propostos.

Deve-se ressaltar, por fim, que a solução aqui 
aventada apresenta a vantagem extra de elidir a an-
tijuridicidade ora presente no PLC nº 113, de 2000, o 
qual afronta a exigência expressa no art. 7º, inciso IV 
da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração 
e a consolidação das leis, in verbis:

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

 ..............................................................
IV – o mesmo assunto não poderá ser 

disciplinado por mais de uma lei, exceto quan-
do a subseqüente se destine a complementar 
lei considerada básica, vinculando-se a esta 
por remissão expressa.

III – Voto

Ante as razões expostas, o voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2000, nos ter-
mos do substitutivo a seguir, que restaura a juridicida-
de e a regimentalidade da proposição comprometidos 
pela edição de lei superveniente:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 113 (SUBSTITUTIVO), DE 2001

Altera a redação do art. 1º da Lei nº 
10.048, de 8 de novembro de 2000, a fim de 
estender prioridade de atendimento a todas 
as pessoas portadoras de deficiência.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.048, de 8 de novembro 
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º As pessoas portadoras de defici-
ência, os idosos com idade igual ou superior 
a sessenta anos, as gestantes, as lactantes e 
as pessoas acompanhadas por crianças de 
colo terão atendimento prioritário, nos termos 
desta lei. (NR)

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

Sala da Comissão, Presidente         relator.

RELATÓRIO

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

Em conformidade com o disposto no art. 58, § 
2º, inciso I da Constituição Federal, e no art. 91, inciso 
I do Regimento Interno do Senado, chega ao exame 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 113, de 
2000 (Projeto de Lei nº 405, de 1995, na origem), de 
autoria do Deputado Fernando Zuppo.

A referida proposição tem por objetivo assegurar o 
direito de precedência no atendimento – nos órgãos da 
administração direta e indireta da União – aos maiores 
de 65 anos, aos portadores de deficiência e às gestan-
tes com mais de seis meses de gravidez.

Na Câmara dos Deputados, a proposição em tela 
mereceu parecer favorável, com emenda, da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
em outubro de 1995. Carecia, no entanto, de parecer 
também da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação (CCJR), que não chegou a ser emitido an-
tes do término daquela legislatura. Por conseguinte, 
foi arquivado, conforme determinação do art. 105 do 
Regimento Interno da Câmara.

Desarquivado cinco anos depois, ele foi submetido à 
apreciação da CCJR, que o aprovou nos termos do subs-
titutivo proposto pelo relator. Foi, então, encaminhado à 
Mesa, que o enviou para a revisão do Senado Federal.

Nesta Casa, o projeto viu-se destinado à aprecia-
ção terminativa da CCJ, onde não foi objeto de emendas 
no transcurso do prazo regimental. Recebeu relatório do 
Senador Lidimar Quintanilha, mas foi encaminhada ao 
arquivamento ao final da legislatura, por força do disposto 
no art. 332 do Regimento Interno do Senado.

Contudo, graças à Resolução nº 17, de 2002, 
desta Casa, que excepciona do arquivamento as pro-
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posições originárias da Câmara, o projeto foi reenca-
minhado à CCJ para apreciação.

II – Análise

De acordo com o inciso do art. 101 do Regimento 
Interno do Senado Federal, cumpre a esta Comissão 
opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regi-
mentalidade do PLC nº 113, de 2000. Cabe-lhe, ainda, 
nos termos da letra f do inciso II do citado artigo, emitir 
parecer quanto ao mérito do projeto.

De saída, importa enfatizar a elevada significação 
social da proposta em exame, que institui o atendi-
mento prioritário para idosos, portadores de deficiên-
cia e gestantes a fim de minorar, com essa medida, o 
desconforto que o avanço dos anos ou o comprome-
timento da mobilidade podem acarretar. Resta assim 
configurado seu inegável mérito.

Cuida-se, em última análise, do respeito à dignidade 
dessas pessoas e da promoção do seu bem-estar, princí-
pios inscritos na Lei Maior do País, sobretudo no inciso III 
do art. 1º; nos incisos I, III e IV do art. 3º, no art. 193 e no 
caput do art. 230. Diante disso, não há o que questionar 
sobre a constitucionalidade material do projeto.

Do ponto de vista formal, igualmente, ele se mos-
tra em harmonia com a Carta Magna de 1988. Basta 
lembrar que é competência comum da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios promover a 
integração social dos setores desfavorecidos (art. 23, 
X), entre os quais decerto se incluem os integrantes 
da clientela acima especificada.

No que toca à juridicidade, entretanto, o projeto 
revela sérias limitações, que precisam ser contornadas 
para a sua aprovação. Isso porque ele busca regular 
matéria recém-disciplinada, em sua quase totalidade, 
pela Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que 
trata do assunto de modo muito semelhante.

Com efeito, apenas o segmento dos portadores 
de deficiência não se vê plenamente contemplado pela 
legislação em vigor, pois ela restringe a garantia de aten-
dimento prioritário aos portadores de deficiência física, 
embora a estenda a todos os idosos com 65 anos ou mais, 
às gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por 
crianças de colo. Note-se, ainda, que a garantia prevista 
na lei extrapola o âmbito do serviço público, alcançando 
a iniciativa privada, inclusive as instituições financeiras.

Ora, se constitui objetivo do projeto em análise fa-
cilitar a vida da clientela por ele especificada, não tem 
sentido aprovar uma legislação menos favorável do que 
haja existente. Cabe isto sim – emendar a lei em vigor, 
a fim de que ela passe a contemplar todo o segmento 
das pessoas portadoras de deficiência, a exemplo do 
que faz com os demais setores nomeados. Essa estra-
tégia, aliás, permitiria compatibilizar a nova lei com o 

disposto na Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 
4 de janeiro de 1994), que define pertencer à categoria 
dos idosos aquele com mais de sessenta anos, e não a 
pessoa maior de 65.

Logo, oferecer um substitutivo ao projeto de lei em 
exame parece ser a forma mais adequada, econômica 
e eficaz de atingir tal meta. A adoção dessa medida 
aproveitaria o conhecimento do assunto deflagrado 
pela discussão em andamento e evitaria a declaração 
de prejudicialidade que fatalmente incidirá sobre a ma-
téria em consonância com o art. 334, I, do Regimento 
Interno do Senado, caso se pretenda dar seguimento 
à iniciativa nos termos hoje propostos.

Deve-se ressaltar, por fim, que a solução aqui 
aventada apresenta a vantagem extra de elidir a anti-
juridicidade ora presente no PLC nº 113, de 2000. De 
fato, o projeto incide nesse vício ao tratar de matéria já 
legislada sem fazer remissão explícita ao diploma legal 
que a disciplina. Desse modo, constitui clara afronta ao 
estatuído no art. 7º, inciso IV da Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a ela-
boração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis, in verbis:

Art. 7º  ...................................................
 ..............................................................
IV – o mesmo assunto n~o poderá ser 

disciplinado por mais de uma lei, exceto quan-
do a subseqüente se destine a complementar 
lei considerada básica, vinculando-se a esta 
por remissão expressa.

III – Voto

Ante as razões expostas, o voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2000, nos ter-
mos do substitutivo a seguir, que restaura a juridicida-
de e a regimentalidade da proposição, comprometidas 
pela edição de lei superveniente:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, 
(SUBSTITUTIVO), DE 2000

Altera a redação do art. 1º da Lei nº 
10.048, de 8 de novembro de 2000, a fim de 
compatibilizá-lo com o disposto na Lei nº 
8.842, de 4 de janeiro de 1994, e de esten-
der a prioridade de atendimento a todas as 
pessoas portadoras de deficiência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.048, de 8 de novembro 

de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º As pessoas portadoras de deficiência, 
os idosos com idade igual ou superior a sessen-
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ta anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas 
acompanhadas por crianças de colo terão atendi-
mento prioritário, nos termos desta Lei. (NR)

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

Sala da Comissão, – Serys Slhessarenko, Re-
latora.

PARECER Nº 1.080, DE 2005

Da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 54, de 2001 (nº 3.786/97, 
na Casa de origem), que dispõe sobre ins-
crições em Braille nos medicamentos.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2001, determi-
na que as embalagens de medicamentos comercializados 
no País contenham o nome do produto em Braille.

Estabelece que a desobediência sujeitará o in-
frator ao pagamento de multa no valor de dez mil uni-
dades fiscais de referência (Ufir).

Determina, por fim, que essa condição passe a 
ser exigida em trezentos e sessenta dias após a publi-
cação da lei em que se converter o projeto.

Nesta Casa, a matéria foi inicialmente distribuída para 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – aonde 
chegou a receber parecer pela aprovação que, no entanto, 
não chegou a ser apreciado nem votado – e, posteriormen-
te, em decorrência da promulgação da Resolução nº 1, de 
2005, foi redistribuído para esta Comissão.

O projeto não recebeu emendas.

II – Análise

A proposição é justificada como uma medida 
para reduzir o risco de intoxicação e ingestão indevi-
da de medicamentos por deficientes visuais, em de-
corrência de não poderem identificar adequadamente 
esses produtos.

A preocupação procede e a proposição tem mérito. 
Necessita, no entanto, de alguns aperfeiçoamentos.

Em primeiro lugar, há que se explicitar que a 
exigência de informações em Braille deve aplicar-se 
à rotulagem do medicamento.

Em segundo lugar, deve ser exigida, além do 
nome do produto, a impressão da data de validade, por 
ser esta uma informação essencial ao consumidor e 
não onerar a produção, uma vez que, no processo de 
produção da embalagem, ambas as impressões – do 
nome e da data de validade – se farão simultaneamen-
te. Outras informações – indicação, posologia, reações 
adversas, interações – sempre poderão ser fornecidas 

pelo médico que prescrever e pelo farmacêutico que 
dispensar o medicamento. A identificação do mesmo e 
de sua data de validade, no entanto, são estratégicas 
para o consumidor deficiente visual, no momento em 
que for tomar o medicamento.

Em terceiro lugar, faz-se necessário corrigir, ainda, 
falha de técnica legislativa. Manda o inciso IV do art. 7º da 
Lei Complementar nº 95, de 1998, – que dispõe sobre a 
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis – que o mesmo assunto não poderá ser disciplinado 
por mais de uma lei. Ora, esta é matéria já regulamenta-
da pelo Título X (Da Rotulagem e Publicidade) da Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a 
vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, 
drogas etc. Em vista disso, a disposição de que tratamos 
aqui deve ser trazida para o âmbito da Lei de Vigilância 
Sanitária de Medicamentos acima citada, ao invés de 
constituir projeto de lei extravagante.

Trazendo a nova disposição para o âmbito da Lei 
nº 6.360, de 1976, seu descumprimento fica, automati-
camente, tipificado como infração à legislação sanitária 
federal, conforme previsto na Lei nº 6.437, de 20 de 
agosto de 1977, que configura infrações â legislação 
sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e 
dá outras providências, tomando desnecessário tipifi-
cá-la aqui e reinstituir a sanção respectiva.

Não há óbices quanto à constitucionalidade.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela Aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2001, na forma do 
seguinte

EMENDA Nº 1-CDH (Substitutivo)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA Nº 54, DE 2001

Altera o art. 59 da Lei nº 6.360, de 23 
de setembro de 1976, que dispõe sobre a 
vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, para obrigar a inscrição em 
Braille do nome e da data de validade na 
rotulagem de medicamentos.

Art. 1º O art. 59 da Lei nº 6.360, de 23 de setem-
bro de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 59.  ................................................
Parágrafo único. Os medicamentos comer-

cializados no território nacional conterão o nome 
do produto e sua data de validade em braille.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor depois de decorridos 
trezentos e sessenta dias de sua publicação oficial.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a 
que ficam sujeitos os Medicamentos, as 
Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 
Produtos, e dá outras Providências.

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

TÍTULO X 
Da rotulagem e Publicidade

Art. 57. O Poder Executivo disporá, em regula-
mento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, as 
etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de 
que trata esta Lei. (Vide Medida Provisória nº 2.190-
34, de 23-8-2001)

Parágrafo único. Os medicamentos que osten-
tam nome comercial ou marca ostentarão também, 
obrigatoriamente com o mesmo destaque e de forma 
legível, nas peças referidas no caput deste artigo, nas 
embalagens e materiais promocionais, a Denominação 
Comum Brasileira ou, na sua falta, a Denominação Co-
mum Internacional em letras e caracteres cujo tamanho 
não será inferior a um meio do tamanho das letras e 
caracteres do nome comercial ou marca. (Parágrafo 
incluído pela Lei nº 9.787, de 10-2-1999)

Art. 58. A propaganda, sob qualquer forma de 
divulgação e meio de comunicação, dos produtos sob 
o regime desta Lei somente poderá ser promovida 
após autorização do Ministério da Saúde, conforme 
se dispuser em regulamento.

§ 1º Quando se tratar de droga, medicamento 
ou qualquer outro produto com a exigência de venda 
sujeita a prescrição médica ou odontológica, a propa-
ganda ficará restrita a publicações que se destinem 
exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões-
dentistas e farmacêuticos.

§ 2º A propaganda dos medicamentos de venda 
livre, dos produtos dietéticos, dos saneantes domis-
sanitários, de cosméticos e de produtos de higiene, 
será objeto de normas específicas a serem dispostas 
em regulamento.

Art. 59. Não poderão constar de rotulagem ou 
de propaganda dos produtos de que trata esta Lei 
designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, 
desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem 
interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, 
procedência, natureza, composição ou qualidade, que 
atribuam ao produto finalidades ou características di-
ferentes daquelas que realmente possua.
....................................................................................

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Configura infrações à legislação sa-
nitária federal, estabelece as sanções res-
pectivas, e dá outras providências.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

DOCUMENTOS ANEXADOS, NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
REGIMENTO INTERNO:

RELATÓRIO

Relator: Senador Sebastião Rocha

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2001, que, 
na casa de origem teve o número 3.786, de 1997, de-
termina que as embalagens de medicamentos comer-
cializados no País contenham o nome do produto em 
sistema braile.

Estabelece que a desobediência sujeitará o in-
frator ao pagamento de multa no valor de dez mil uni-
dades fiscais de referência (Ufir).

Determina, por fim, que essa condição passa a 
ser exigida em trezentos e sessenta dias após a publi-
cação da lei em que se converter o projeto.

Nesta Casa deverá ser apreciado por esta Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O projeto não recebeu emendas, tendo já trans-
corrido o prazo regimentalmente previsto para isso.

Existe em tramitação, nesta mesma Comissão, 
projeto de lei originário do Senado Federal dispondo 
sobre a inscrição em braile de dados constantes dos 
documentos de identidade de pessoas portadoras de 
deficiência visual.

II – Análise

A proposição é justificada como uma medida 
para reduzir o risco de intoxicação ou ingestão inde-
vida de medicamentos por deficientes visuais em de-
corrência de não poderem identificar adequadamente 
esses produtos.
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A preocupação procede e a proposição tem 
mérito. É mister, no entanto, alguns aperfeiçoamen-
tos.

Em primeiro lugar há que se explicitar que a exi-
gência alcança apenas as embalagens secundárias, 
isto é, as caixas e cartuchos, onde o tipo de material 
empregado e o tamanho permitem a impressão em 
braile.

Em segundo lugar, deve ser exigida, além do 
nome do produto, a impressão da data de validade, por 
ser esta uma informação essencial ao consumidor e 
não onerar a produção, uma vez que, no processo de 
produção da embalagem, ambas as impressões – do 
nome e da data de validade – se farão simultaneamen-
te. Outras informações – indicação, posologia, reações 
adversas, interações – sempre poderão ser fornecidas 
pelo médico que prescrever e pelo farmacêutico que 
dispensar o medicamento. A identificação do mesmo e 
de sua data de validade, no entanto, são estratégicas 
para o consumidor deficiente visual, no momento em 
que for tomar o medicamento.

Creio, ainda, ser de melhor alvitre tipificar o 
descumprimento a disposições desta lei como uma 
das infrações sanitárias previstas na Lei nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, que configura infrações 
à legislação sanitária e estabelece as sanções res-
pectivas.

Por fim, a palavra “braile” – usada para nomear 
a escrita em relevo para cegos de que tratamos aqui 
e que decorre de uma adaptação do nome de Louis 
Braille, professor francês cego que inventou o sistema 
na primeira metade do século XIX – se escreve com 
inicial minúscula.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2001, com a 
seguinte emenda:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 
54, de 2001, a seguinte redação:

“Art. 1º As embalagens secundárias de 
medicamentos comercializados em todo o terri-
tório nacional deverão conter o nome do produto 
e sua data de validade em sistema braile.

Parágrafo único. A desobediência ao dis-
posto no caput constitui infração sanitária tipi-
ficada no inciso XV do art. 10 na Lei nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977.”

Sala da Comissão, – Senador Sebastião Ro-
cha, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador João Batista Motta

I – Relatório

Em conformidade com o disposto no caput do art. 
65 da Constituição Federal e nos termos do art. 134 do 
Regimento Comum, vem ao exame desta Comissão 
o Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2001, nº 3.786, 
de 1997, na Casa de origem, de autoria do Deputado 
Fernando Zuppo, que determina que as embalagens 
de medicamentos comercializados no País contenham 
o nome do produto em sistema braile.

Em seu parágrafo único, estabelece que a de-
sobediência ao disposto no caput sujeitará o infrator 
ao pagamento de multa no valor de dez mil unidades 
fiscais de referência (UFIR).

Determina, por fim, que essa condição passa a 
ser exigida trezentos e sessenta dias após a publica-
ção da lei em que se converter o projeto.

Nesta Casa deverá ser apreciado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O projeto não recebeu emendas.
Existe em tramitação, nesta mesma Comissão, 

projeto de lei, originário do Senado Federal, dispondo 
sobre a inscrição em braile de dados constantes dos 
documentos de identidade de pessoas portadoras de 
deficiência visual.

II – Análise

A proposição é justificada como uma medida para 
reduzir o risco de intoxicação ou ingestão indevida de 
medicamentos por deficientes visuais em decorrên-
cia de eles não poderem identificar adequadamente 
esses produtos.

A preocupação do autor do projeto com os por-
tadores de deficiência visual é louvável e procedente. 
A proposição tem inegável mérito, pois o risco do uso 
indevido de medicamentos por parte dos deficientes 
visuais é bastante superior ao dos demais cidadãos. 
No entanto, a proposta necessita de alguns aperfei-
çoamentos.

Em primeiro lugar, deve-se salientar que a exi-
gência prevista na proposição em tela alcança apenas 
as embalagens secundárias, isto é, as caixas e cartu-
chos, onde o tipo de material empregado e o tamanho 
permitem a impressão em braile.

Em segundo lugar, creio que, além do nome do 
produto, deve ser igualmente exigida a impressão em 
braile da data de validade, por ser essa uma infor-
mação essencial ao consumidor. Tal exigência não 
acarretaria maior ônus para o fabricante, uma vez 
que ambas as impressões – do nome e da data de 
validade – serão feitas simultaneamente no processo 
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de produção da embalagem. Há que se ressaltar que 
a identificação do nome do produto e de sua data 
de validade em braile são estratégicas para o con-
sumidor deficiente visual, no momento em que este 
for tomar o medicamento, diferentemente de outras 
informações, tais como indicação, posologia, rea-
ções adversas, interações, que sempre poderão ser 
fornecidas ao paciente pelo médico que prescrever 
e pelo farmacêutico que dispensar o medicamento, 
este último, com base na prescrição médica.

Por fim, mas não menos importante, entendo ser 
importante estabelecer a obrigatoriedade da inscrição 
em braile de alerta de perigo nas embalagens de todos 
os produtos capazes de gerar dano à saúde.

Creio, porém, ser de melhor técnica, com arrimo 
na Lei Complementar nº 95, de 1998, alterar a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, que versa sobre 
a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medica-
mentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e cor-
relatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, já 
que tal diploma define normas de embalagens, bem 
assim tipificar o descumprimento a disposições des-
ta lei como uma das infrações sanitárias previstas na 
Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura 
infrações à legislação sanitária e estabelece as san-
ções respectivas.

Por fim, cumpre registrar que a palavra “braile” 
– usada para nomear a escrita em relevo para cegos 
de que tratamos aqui e que decorre de uma adaptação 
do nome de Louis Braille, professor francês cego que 
inventou o sistema na primeira metade do século XIX 
– se escreve com inicial minúscula.

III – Voto

Ante as razões expostas, o voto é pela aprova-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2001, com 
a seguinte emenda:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 
54, de 2001, a seguinte redação:

Art. 1º O art. 60 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Independentemente de qualquer con-

dição, as embalagens secundárias de medica-
mentos comercializados em todo o território na-
cional deverão conter o nome do produto e sua 
data de validade inclusive em sistema braile.

§ 5º Conforme definido pelo órgão federal 
competente, todo produto ou substância ca-
paz de produzir dano à saúde deverá conter 

o registro dessa condição nas embalagens, 
inclusive em sistema braile.

§ 6º Sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal decorrentes, a desobediência 
ao disposto nos §§ 4º e 5º constitui infração 
sanitária tipificada no inciso XV do art. 10 na 
Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.” (NR)

Sala da Comissão, – Senador João Batista da 
Matta, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº CE/91/2005

Brasília, 30 de junho de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em turno suplementar, na 
reunião realizada em 21 de junho p.p, substitutivo, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Cristovam 
Buarque ao Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2004, 
da Excelentíssima Senhora Senadora Patrícia Saboya 
Gomes que, “Inclui nos currículos do ensino fundamental, 
conteúdo obrigatório que trate dos direitos das crianças 
e adolescentes, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação.

Of. nº CE/92/2005

Brasília, 29 de junho de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, 
em reunião realizada em 21 de junho p.p, pela apro-
vação do Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2005, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Leomar 
Quintanilha que, “Permite a utilização dos recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para pagamen-
to de anuidades do ensino superior”.

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação.

Of. nº CE/98/2005

Brasília, 29 de junho de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
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que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, 
em reunião realizada em 28 de junho p.p, pela apro-
vação do Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2005, de 
minha autoria que, “Autoriza a criação da Universidade 
Federal Rural de Roraima”.

Atenciosamente, – Senador Augusto Botelho, 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Co-
missão de Educação.

Of. nº 112/2005-CRA

Brasília, 13 de junho de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, 
na reunião realizada em 7 de junho do corrente, o 
Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2001 destinado 
a “alterar o art. 94 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política agrícola”.

Atenciosamente, – Senador Sérgio Guerra, Presi-
dente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

Ofício nº 130/2005 – Presidência/CCJ

Brasília, 29 de junho de 2005

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em reunião ordinária realizada em 8 
de junho de 2005, esta Comissão deliberou, em ca-
ráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 131, de 2003, com a Emenda nº 01-CCJ, 
que “Altera o artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei de Ação Civil Pública, para legitimar os 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estadu-
ais e Vereadores para a sua propositura”, de autoria 
do Senador Sérgio Cabral.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publica-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
145, de 2001; 131, de 2003; 315, de 2004; e 60 e 85, 

de 2005, cujos pareceres foram lidos anteriormente, 
sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com relação aos Pareceres nºs 1.077 e 1.078, de 
2005, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, lidos anterior-
mente, referentes ao Aviso nº 36, de 2002, referente 
à Resolução nº 42, de 1994, e aos Avisos nºs 24 e 
208, de 1997, 886, de 1998, 2.739, de 2003, e 536, de 
2005, na origem, referentes ao Requerimento nº 1.060, 
de 1996, a Presidência, em observância à conclusão 
dos referidos pareceres, encaminha as matérias ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.080, de 2005, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº 
54, de 2001 (nº 3.786/97, na Casa de origem), que 
dispõe sobre inscrições em Braile nos medicamentos, 
cujo parecer foi lido anteriormente.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.079, de 2005, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, que conclui pela prejudicialidade do Proje-
to de Lei da Câmara nº 113, de 2000 (nº 405/95, na 
Casa de origem), que estabelece precedência aos 
usuários que especifica, no atendimento em órgãos 
da administração direta da União e de suas entidades 
da administração indireta.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº S/41, de 2005 (nº 
69/2005, na origem), de 5 do corrente, do Supremo 
Tribunal Federal, encaminhando, para os fins previstos 
no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do 
Parecer da Procuradoria-Geral da República, da versão 
do registro taquigráfico do julgamento, da certidão de 
trânsito em julgado e do acórdão proferido por aquela 
Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 413782, 
que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do 
caput e do § 1º do art. 19 do Decreto nº 3.017, de 1989, 
do Estado de Santa Catarina (proíbe a impressão de 
documentos fiscais para as empresas em débito com 
a Fazenda Estadual).

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
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emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2005 
(nº 1.747/2003, na Casa de origem), que institui o Dia 
Nacional de Combate à Pobreza.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Resolução nº 64, de 2005, que sus-
pende a execução do art. 1º e do art. 2º, inciso I, 
alínea a, e inciso II, alíneas a e b, da Lei Munici-
pal nº 6.580, de 5 de dezembro de 1989, de Santo 
André, São Paulo; 

– Projeto de Resolução nº 65, de 2005, que sus-
pende a execução do vocábulo “mensal”, cons-
tante do art. 1º, e todo o art. 2º da Lei Estadual nº 
8.878, de 18 de julho de 1989, do Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Resolução nº 66, de 2005, que suspende 
a execução da expressão “a qualquer título”, no art. 
133 da Constituição do Estado de São Paulo;e

– Projeto de Resolução nº 67, de 2005, que suspende 
parcialmente, sem redução de texto, a execução do 
art. 11 da Medida Provisória Federal nº 2.225-45, 
de 4 de junho de 2001.

Tendo sido aprovadas em apreciação terminativa 
pela Comissão de Constituição, Justiça e cidadania, 
as matérias vão à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, mensagem do Senhor Presidente da 
República que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 175, DE 2005 
(Nº 434/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los 

de que me ausentarei do País no período de 12 a 16 
de julho de 2005, para realizar visita de Estado à Re-
pública Francesa.

Brasília, 8 de julho de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O expediente que acaba de ser lido vai à publica-
ção e será anexado ao processado da Mensagem nº 
11, de 2005.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 765, DE 2005

Requeiro, nos termos regimentais, seja apresenta-
do pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimen-
to do médico Mozart Moraes de Assis, apresentando 
condolências à família.

Justificação

Natural do Município de Jataí, no Estado de Goi-
ás, mudou-se para Brasília em 1966, onde constituiu 
família e uma brilhante carreira.

Dedicou sua vida profissional à população do Dis-
trito Federal como médico da Fundação Hospitalar.

Dr. Mozart deixou o nosso convívio, mas fica 
uma marca muito forte de seu exemplo de ser huma-
no, dedicado ao trabalho e, principalmente, às causas 
sociais, esposo, pai e avô devotado, amado por todos 
que o conheciam.

Apresento hoje um requerimento para que o 
Senado Federal possa expressar, em meu nome e de 
todos os demais senadores, os nossos sinceros sen-
timentos de pesar pela morte desse homem público 
destacado.

Às filhas Raquel, Suzana, Suzel e Júlia a nossa 
solidariedade por esse momento de profunda tristeza, 
extensivo a todos os familiares.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2005. – Sena-
dor Maguito Vilela.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solici-
tado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há oradores inscritos.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, com a palavra o Senador Aelton 
Freitas.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de pedir minha 
inscrição para uma comunicação inadiável e, se pos-
sível, antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Faço a inscrição de V. Exª, nos termos do art. 158, 
inciso II, do Regimento Interno, e a minha, de ofício.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra o Senador Ramez Tebet.
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz à tribu-
na são algumas considerações que gostaria de fazer 
e algumas reflexões sobre aquilo que todos estamos 
entendendo ser uma das maiores crises da história re-
publicana do País, se não a maior delas, Sr. Presidente, 
e cujo centro inegavelmente é a corrupção.

A corrupção compromete todas as instâncias da 
esfera pública: diretamente envolvidos, não há dúvida, 
encontram-se os Poderes Executivo e Legislativo e, de 
alguma forma, o Poder Judiciário, porque aquele Poder, 
incumbido de julgar, acaba sendo respingado, o que 
fragiliza sua imagem diante da opinião pública. 

Todos sabemos e é desnecessário afirmar que a 
corrupção é uma das maiores inimigas da democracia, 
porque ela age na sombra, porque privilegia determi-
nados grupos em detrimento dos interesses maiores 
da população.

Eu sei, Sr. Presidente, V. Exª sabe, que a crise 
atual possui características sistêmicas, tem fundas 
raízes no passado desta Nação, particularmente no 
patrimonialismo, que marca toda a nossa história, 
porque a luta da corrupção é antiga; tão antiga que o 
Padre Antônio Vieira já a ela se referia, no “Sermão 
do Bom Ladrão”. 

Dizia o Padre Antônio Vieira: “Perde-se o Brasil, 
porque alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá 
buscar nosso bem, vêm cá buscar nossos bens”.

No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não podemos ficar com a consciência histórica dessa 
constatação, quando temos responsabilidade de mo-
dificar isso, de olhar o presente para encarar um futuro 
melhor para o Brasil e para toda a nossa população. 
Não podemos desconhecer que as instituições públi-
cas, hoje, principalmente nesta hora, enfrentam taxas 
de execração social jamais alcançadas pela profusão 
de situações que estamos presenciando. 

A corrupção está invadindo todas as esferas, ge-
rando uma onda de desconfiança entre os cidadãos, 
que se afastam da política e de seus representantes. 
As conseqüências disso são danosas para as nossas 
instituições, que se vêem fragilizadas. 

O outro lado desse avanço avassalador, da ile-
galidade, de poder intestino, que corrói as entranhas 
do Estado, podemos vê-los nos números da tragédia 
social do País, retratada na imensa e injusta desigual-
dade social, na violência indiscriminada, no aumento 
do desemprego, nas dificuldades de acesso à Justiça 
por parte dos mais carentes, nos contingentes de mi-

seráveis, que somam cerca de 50 milhões de brasilei-
ros vivendo em condições sub-humanas.

Sr. Presidente, poderia resumir o quadro que 
estamos vivendo no Brasil e o que está pensando a 
sociedade, lembrando uma colunista política que pu-
blicou matéria hoje, no jornal O Globo, que retrata o 
pensamento da sociedade, o sentimento do povo bra-
sileiro. Estamos vendo malas carregadas de dinheiro 
voando pelos ares em contraste com as carteiras va-
zias daqueles que estão desempregados ou daqueles 
que ganham míseros salários.

Não temos conseguido oferecer resposta à altura 
das demandas sociais, em função das mazelas que 
estão assolando o nosso País.

Temos que enfrentar essa situação; temos que ter 
capacidade de planejamento, agora enfraquecida; te-
mos que cuidar da área social que, apesar dos esforços 
isolados, continua desestruturada, prestando serviços 
precários a nossa população. Os quadros do Estado 
estão desmotivados, embora as estruturas administra-
tivas tenham adquirido dimensão gigantesca, a ponto 
de termos hoje uma estrutura com 36 Ministérios.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fico pergun-
tando por que o Presidente Lula – que acredito bem-
intencionado e merecedor do respeito da população 
brasileira – não começa uma reforma administrativa 
profunda, diminuindo o número de Ministérios, enxu-
gando os cargos de confiança aumentados pelo atual 
Governo, reduzindo os cargos em comissão. É preciso 
evitar os gastos exagerados.

E, por falar nisso, Sr. Presidente, confesso a V. 
Exª que fico assustado e preocupado, quando vejo 
que existe proposta em andamento, sendo discutida 
pela sociedade, no sentido de reduzir drasticamente 
os gastos na área social. Está se discutindo isso no 
Brasil. E fico perguntando-me se vamos continuar re-
duzindo os gastos indispensáveis para continuarmos 
a pagar os juros da nossa dívida – juros, diga-se de 
passagem, verdadeiramente astronômicos.

Precisamos verdadeiramente nos impor uma re-
flexão profunda e não postergarmos mais a reforma 
do Estado brasileiro. Precisamos refundar o Estado. 
Essa é uma prioridade absoluta que deve pautar nos-
sas consciências e nossa ação.

Refundar o Estado significa refazer as regras e 
práticas do sistema político; significa racionalizar as 
estruturas, simplificando-as, balizando seu tamanho 
e organização, a partir de um projeto estratégico de 
desenvolvimento de longo prazo.

Esse projeto deve ser estabelecido à luz das de-
mandas sociais, à luz da identidade, dos potenciais e 
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riquezas da Nação, à luz da compatibilização de metas 
e objetivos com a real situação da nossa infra-estrutura 
social e econômica.

Sr. Presidente, sem projeto, as lideranças e o pró-
prio Estado podem facilmente perder-se na execução 
de suas tarefas, confundindo meios e fins, perdendo 
de vista seu objetivo maior, que é garantir o desenvol-
vimento do País e o bem-estar de nossa gente.

Refundar o Estado, Senador Tião Viana, signifi-
ca, igualmente, promover a reforma política. Mas, Sr. 
Presidente, a reforma política não pode ser feita a to-
que de caixa. Fico horrorizado quando penso que, na 
Câmara dos Deputados, uma Comissão já aprovou 
que se deve adotar o voto por lista.

E sabe como seria composta essa lista, de acordo 
com o que está em tramitação na Câmara dos Depu-
tados? Seria dada prioridade a todos os que foram 
eleitos em 2002, que seriam os primeiros da lista. As-
sim, seria retirada a vontade do eleitor, que não mais 
votaria no candidato, mas na lista. Eu pergunto: como 
se pode esperar uma renovação neste País se, por 
acaso, esse ponto da reforma política em tramitação 
na Câmara for aprovado? Onde ficará a vontade do 
eleitor de escolher livremente os seus candidatos? 
Positivamente, tem que se reformar, mas não para o 
atraso; tem que se reformar para renovar.

Reformar o Estado significa mudar substancial-
mente e, no caso da votação para as Casas Legislati-
vas, compatibilizar a vontade do eleitor permitindo que 
ele continue exercendo a sua cidadania fiscalizando os 
atos dos seus eleitos para o Poder Legislativo.

Chego a não acreditar, Sr. Presidente, que pos-
sa ter sido aprovada, mesmo numa comissão, essa 
votação em lista. Positivamente, isso é um absurdo, 
principalmente quando pensamos que essa regra po-
deria ser aplicada já na próxima eleição.

Aliás, Sr. Presidente, se houver tempo, alguns 
pontos da reforma política já deveriam valer para as 
eleições de 2006, ficando outros para uma oportuni-
dade melhor, para quando houver um clima de equi-
líbrio no País, sem emoção, sem essas disputas que 
antecedem o pleito eleitoral, sem essa crise, sem esse 
vendaval de corrupção que assola o nosso País. Re-
forma política tem que ser discutida às claras e tem 
que ser amadurecida.

Mas, para o ano 2006, devemos acabar com a 
verticalização de uma vez por todas, isto sim, e adotar 
a fidelidade partidária. Fora desses dois pontos, Sr. Pre-
sidente, eu não sou dono da verdade, mas eu meditei 
muito. Eu estou aqui para explicar à Nação e àqueles 
que me elegeram o que penso da reforma política...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vou en-
cerrar, Sr. Presidente.

Reforma política que foi apregoada como solu-
ção para essa crise de corrupção que está aí. A refor-
ma política não solucionaria isso; poderia abrandá-la, 
desde que fosse discutida e votada num clima equili-
brado e propício.

Esses dois pontos, sim: quebra-se a verticalização 
para respeitar a vontade do eleitor, deixando-o na inde-
pendência para que ele escolha os seus representantes, 
independentemente até de partidos políticos. Nós não 
forçaremos o prestígio dos partidos políticos com voto 
em lista, por exemplo, nem com a verticalização. 

Nós todos sabemos o que aconteceu no último 
pleito de 2002. Pela televisão, no horário gratuito, a 
verticalização era respeitada, mas, no chão, no comí-
cio, os partidos se misturavam, misturavam-se legen-
das e partidos diferentes, e o eleitor acabou votando, 
independentemente da verticalização, em quem ele 
quis eleger.

Quero dar uma última palavra antes de conce-
der o aparte ao nobre Senador Tião Viana, meu que-
rido amigo, que tão bem representa o Estado do Acre 
nesta Casa e com quem tenho uma afinidade política 
muito grande.

Quero ainda combater o outro tópico que muita 
gente está apresentando como solução para as nos-
sas mazelas: o financiamento público de campanha. 
Financiamento público de campanha neste momento, 
com o quadro social miserável do País? O povo bra-
sileiro compreenderia um gasto de R$800 milhões a 
R$1 bilhão para as eleições do ano que vem?

Positivamente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, entendo...

(Interrupção do som.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – ...que 
deve haver uma mudança de rumos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vamos, 
primeiro, fazer com que as Comissões Parlamentares 
de Inquérito continuem agindo. E que ajam o mais ra-
pidamente possível, punindo os culpados politicamente 
e enviando o resultado das Comissões para a Justiça 
Comum, para que haja a continuidade do processo e 
para que se evite o clima de impunidade existente em 
nosso País!

A campanhia já soou várias vezes. Está parecendo 
uma desobediência, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
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dores, mas comecei a me empolgar. E o Senador Tião 
Viana, que ia me apartear e me honrar com as suas 
palavras, faz até um gesto de consideração para com 
a Mesa. Eu bem o compreendo, Senador Tião Viana, 
lamentando não lhe ter concedido o aparte há mais 
tempo, para que o meu discurso fosse suprido, nas 
suas deficiências, pela sua intervenção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, Senador Maguito Vilela.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para 
fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – V. Exª fica inscrito em terceiro lugar, 
Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, antes de o orador iniciar, 
inscreva-me pela Liderança do Bloco no momento em 
que V. Exª achar mais oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – A Mesa aguarda, portanto, a indicação 
da Liderança, Senador Sibá Machado.

V. Exª tem a palavra, Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a balança comercial 
brasileira registrou um superávit recorde na segunda 
semana de julho. O saldo positivo entre exportações 
e importações chegou a US$1,3 bilhão. Foi o melhor 
resultado histórico registrado em uma única semana.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, 
no período entre 4 e 10 de julho, as exportações soma-
ram US$2,6 bilhões, e as importações, US$1,3 bilhão. 
No acumulado do ano, o saldo da balança comercial 

está em 21 bilhões, o que representa um crescimento 
de 33,25% sobre o mesmo período do ano passado.

Para este ano, o mercado financeiro prevê um su-
perávit comercial na ordem de US$36 bilhões, contra 
US$33 bilhões do ano passado, o que também será 
um recorde histórico.

E essa não foi a única boa notícia para a eco-
nomia – para a economia, é bom que se frise – nesta 
semana. Ontem, analistas de mercado reduziram, pela 
oitava semana seguida, suas projeções para a inflação 
deste ano. A expectativa para a alta do IPCA, Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 5,94% 
para 5,72%, uma estimativa que se encontra abaixo 
da previsão oficial do próprio Banco Central.

Esses são resultados animadores, por dois moti-
vos: primeiro, porque é um sinal de que a crise política 
não tem afetado os indicadores básicos da economia. É 
uma demonstração da maturidade – e, para isso, quero 
chamar a atenção de todos – adquirida pelo País, que 
se reverte em segurança para os investidores.

Isso não ocorre por acaso. Todas as denúncias 
que têm aparecido estão sendo investigadas a fundo, 
com isenção e com imparcialidade. O próprio Presi-
dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 
reafirmado sucessivas vezes que é preciso ir fundo, 
doa a quem doer.

O trabalho da CPI dos Correios, muito bem pre-
sidida pelo Senador Delcídio Amaral, dá uma contri-
buição fundamental nesse processo, não medindo 
ações. A CPI está intimando quem tem de ser intima-
do, quebrando sigilos daqueles que estão envolvidos, 
enfim, utilizando-se de todas as armas para identificar 
os culpados – que serão identificados.

Mas há um outro fator de grande importância nos 
bons indicadores da economia divulgados esta sema-
na. A seqüência de superávits na balança comercial 
e o controle da inflação indicam que é hora de adotar 
mudanças para que o Brasil possa crescer em ritmo 
maior. Dentro dessas mudanças, é imprescindível a 
redução das taxas de juros, que inibem os investimen-
tos do setor produtivo, retardando o desenvolvimento 
e a geração de empregos. Portanto, é imprescindível a 
redução das taxas de juros, para que o País continue 
crescendo em ritmo acelerado.

Da mesma forma, é preciso cumprir aquilo que 
foi acordado com o setor agrícola. Há duas semanas, 
durante a realização do tratoraço aqui, em Brasília, o 
Governo Federal assumiu diversos compromissos com 
os produtores rurais que ainda não foram resgatados. 
O principal deles é a liberação de R$3,8 bilhões, para 
que possam ser quitadas dívidas com fornecedores. 
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Esse dinheiro, de acordo com o próprio Governo, sairia 
em forma de financiamento do BNDES e de recursos 
do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

A situação dos produtores rurais é desesperado-
ra. Eu já disse isto aqui várias vezes: a situação dos 
produtores rurais é desesperadora. A maioria está em 
situação falimentar, sem as menores condições de 
repetir o plantio este ano. Se as medidas anunciadas 
pelo Governo Federal não forem implementadas de 
fato, a próxima safra estará seriamente comprometi-
da, com prejuízos incalculáveis para o Brasil, para a 
economia brasileira.

Uma quebra no plantio deste ano pode custar 
uma redução brusca no índice de crescimento da 
economia, com prejuízos para as exportações. Esses 
fatores somados significam mais desemprego, menos 
oportunidades e a possibilidade de uma nova crise, des-
ta vez econômica. E as crises econômicas, sabemos 
bem, prejudicam com muito mais intensidade os mais 
pobres, os necessitados, os carentes, os indigentes e, 
principalmente, os desempregados.

É preciso aproveitar o bom momento da economia 
para avançar na retomada do crescimento econômi-
co: menos juros, apoio aos produtores e aumento nos 
investimentos em obras.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero reiterar aqui a minha confiança no Governo 
Federal no sentido de atender às grandes, sérias e 
justas reivindicações dos agricultores brasileiros, dos 
produtores rurais brasileiros. Não podemos, de forma 
nenhuma, permitir que eles voltem a Brasília – e já 
estão se preparando para isso, já estão se movimen-
tando para isso. Não acredito que o Governo permita 
que isso volte a acontecer.

Concedo aparte ao ilustre e brilhante Líder do 
PMDB, Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-
nador Maguito Vilela, quero me solidarizar com o dis-
curso de V. Exª. A nossa agricultura da Paraíba nem 
chega perto da agricultura de Goiás, porque lá é uma 
região semi-árida, muito difícil, mas a dor é a mesma 
em relação às dívidas bancárias, a dor é a mesma em 
relação aos juros, que, embora tenham um desconto, 
ainda são muito altos para quem milita na loteria da 
agricultura. A agricultura é uma loteria: o cidadão in-
veste mas não sabe se vai receber o prêmio. Para nós, 
então, é uma loteria muito ingrata. Parabenizo V. Exª, 
que tem sido um lutador por todas as atividades agro-
pecuárias. Seu Estado, que é altamente enfronhado na 
agricultura e na pecuária, tem em V. Exª um defensor 
permanente dos seus interesses agrícolas.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra-
deço muito a participação de V. Exª e recolho seu 
aparte, que vai, sem dúvida nenhuma, enriquecer e 
engrandecer o meu pronunciamento. 

Antes de finalizar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, quero dizer que tenho recebido centenas e 
centenas de telefonemas da minha cidade de Jataí, da 
cidade de Rio Verde, um dos centros que mais produ-
zem neste País, do Chapadão do Céu, de Vicentinó-
polis. Ontem, recebi vários telefonemas do ex-Prefei-
to Zé do Neca e de vários produtores e agricultores, 
preocupadíssimos com essa situação.

Não podemos deixar que a agricultura permaneça 
nessa angústia, nesse sofrimento, nesse desespero. 
Precisamos atender às suas reivindicações, que, repito, 
são justas, sérias e honestas, para que o Brasil possa 
continuar produzindo muito, os agricultores se sintam 
motivados para a próxima safra e a nossa economia 
possa continuar crescendo como nos últimos anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, 
como Líder do Bloco de Apoio ao Governo. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, 
pela Liderança do PMDB, em permuta com o Senador 
Sibá Machado.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, em meio ao tumultuado clima político 
que o País vive, registrou-se um fato de extraordinário 
significado no campo econômico e que merece espe-
cial registro nos Anais desta Casa.

Refiro-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, à classificação de investment grade atribuída à 
Companhia Vale do Rio Doce pela Moody’s, uma das 
mais importantes agências de classificação de risco 
de capital em todo o mundo.

A Vale é a primeira empresa de capital nacional 
a conseguir essa invejável posição. E a conquista é 
ainda mais importante pela circunstância de que nem 
o Brasil, malgrado todos os esforços de sua consis-
tente política econômica, conseguiu alcançar até hoje 
semelhante classificação. 

Esse título é bem o reflexo do enorme sucesso 
que a Vale do Rio Doce vem alcançando nos últimos 
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anos, sobretudo depois que se tornou uma empresa 
privada controlada pelo capital nacional. 

A Vale é, de fato, uma verdadeira empresa mul-
tinacional, que leva a presença do Brasil, atualmente, 
a cerca de 19 países de quatro continentes. Em todos 
esse recantos do mundo, a Vale desenvolve diferentes 
atividades como uma das três maiores mineradoras 
do Planeta.

Com a nova classificação, a Vale muda de pata-
mar. Com menor risco de crédito, a Companhia passa 
a ter a capacidade de captar recursos a taxa de juros 
ainda menores, para executar um programa de inves-
timentos sem precedentes no setor privado nacional: 
R$40 bilhões, entre os anos de 2005 e 2010.

E não é de hoje que a Vale vem-se constituindo no 
maior investidor privado do Brasil. Nos últimos quatro 
anos, a Vale investiu R$19,8 bilhões, o que viabilizou 
a consolidação da liderança da Companhia no mer-
cado global de minério de ferro, o desenvolvimento 
de um dos maiores programas de exploração mineral 
do mundo, a ampliação substancial da capacidade do 
maior operador de portos e de transporte de cargas 
de ferrovia do Brasil.

A Vale do Rio Doce também investe pesado na 
construção de usinas hidrelétricas e no aumento da 
produção de bauxita, alumina, potássio, caulim, man-
ganês e ferro ligas.

Do mesmo modo, há algum tempo, a Vale vem-
se consolidando como a maior exportadora do Brasil. 
A cada ano que passa, a empresa amplia o volume 
de suas exportações, sendo hoje a companhia que 
produz o maior saldo líquido e divisas para a nossa 
balança comercial.

A admissão da Vale no pequeno e seleto grupo 
de empresas internacionais na condição de investment 
grade é motivo de alegria e orgulho para os 3 milhões 
de pequenos investidores acionistas da Companhia 
Vale do Rio Doce, seja diretamente em ações, seja 
por meio da participação nos fundos de investimen-
tos lastreados nos papéis da Companhia, ou na apli-
cação via Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Esses fundos estão entre os que mais se valorizam 
nos últimos anos.

Notável, também, Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Senadores, é a contribuição da Vale do Rio Doce no 
mercado de trabalho brasileiro.

Tanto as empresas que integram o Grupo Vale 
quanto as outras que gravitam em torno dele, como 
terceirizadas, são responsáveis por algo próximo de 
100 mil empregos. Entre 2005 e 2010, outros 33 mil 

empregos diretos devem ser gerados pelos projetos 
da Companhia.

A conquista da Vale, que ora celebramos, de-
monstra, por outro lado, que o setor privado brasileiro 
tem feito um extraordinário esforço de modernização 
e de expansão de suas empresas. Tanto assim, que 
tem conseguido se descolar do campo político. En-
quanto o plano político está caótico, a economia anda 
muito bem. 

A preocupação com a produtividade, a seriedade 
na aplicação dos recursos, a ousadia na conquista de 
mercados fortemente disputados no mundo globaliza-
do, a permanente formação e aprimoramento de uma 
estrutura de trabalho altamente qualificada, além de 
outros fatores não menos importantes, constituem a 
receita do sucesso perseguida pela direção e por todos 
os milhares de funcionários que literalmente vestem a 
camisa dessa competente e dinâmica empresa. 

Louvável, igualmente, tem sido o empenho com 
que a Vale procura atrair seus parceiros internacionais 
para investirem no Brasil. A linha estratégica adotada 
pela CVRD consiste em associar-se, dentro e fora de 
nossas fronteiras, a outras grandes empresas que se 
disponham a participar do promissor horizonte de de-
senvolvimento oferecido pelo nosso País. 

É bastante significativo que alguns desses em-
preendimentos estejam voltados para a ampliação do 
complexo minero-siderúrgico brasileiro, aproveitando 
as formidáveis vantagens comparativas que o Brasil 
ostenta nesse estratégico setor de nossa economia. 

Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, por todas 
essas razões, desejo apresentar a esta Casa um ca-
loroso e devido voto de louvor e moção de reconheci-
mento à Companhia Vale do Rio Doce pela obtenção 
do grau de investimento que a agência Moody’s acaba 
de lhe conferir.

Tal fato, com certeza, vai ajudar o Brasil a cami-
nhar a passos mais largos para também fazer jus a 
igual classificação, status que há décadas persegui-
mos no competitivo concerto das nações. 

Sr. Presidentes, Srªs e Srs. Senadores, a justa 
e merecida homenagem que faço desta tribuna, na 
tarde de hoje, deve ser entendida como um tributo ex-
tensivo a todo o corpo funcional da Companhia Vale 
do Rio Doce.

É deles a dedicação e o elevado espírito empre-
endedor que tem servido para escrever, anonimamente, 
uma das mais belas histórias do empreendedorismo 
brasileiro, uma história que merece o respeito do Se-
nado da República, do Brasil e de todos aqueles que 
acompanham a sua trajetória vitoriosa.
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Sr. Presidente, este era o pronunciamento que 
eu queria fazer hoje, porque é, realmente, meritório 
que uma companhia consiga, com todo esse tumulto 
que ocorre no Brasil, esse grau, que é único no País 
atualmente e, talvez, em toda a América do Sul. 

Eu queria, também, deixar aqui outra sauda-
ção.

O Presidente Lula está viajando, hoje, para a 
França. Lá, vai comprar dez Mirages para substituírem 
os aviões obsoletos que temos hoje. Pela primeira vez, 
vamos receber, também, toda a transferência tecno-
lógica e, além de isso, uma série de outras transfe-
rências que vão ser importantes para nossa indústria 
aeronáutica. 

Por isso, eu queria louvar os dois fatos: a nossa 
Vale do Rio Doce ter conseguido esse reconhecimen-
to, e a compra, pelo Presidente da República, desses 
dez aviões, trazendo com isso, também, a transferên-
cia tecnológica dessa indústria que é tão avançada e 
tão importante no mundo. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Sibá Ma-

chado, nos termos do art. 14, inciso II, alínea a do Re-
gimento Interno, pela Liderança do Bloco de Apoio ao 
Governo, por até sete minutos. 

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela Li-
derança do Bloco de Apoio ao Governo. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
venho à tribuna para falar dos números que a imprensa 
nacional nos traz hoje, importantes de serem anuncia-
dos a esta Casa. 

Sr. Presidente, três fatores chamaram bastan-
te a minha atenção: o primeiro deles é o sucesso do 
Governo Lula no que diz respeito à política externa; 
o segundo, o sucesso do Governo Lula na política 
econômica; o outro refere-se àquilo que causou apre-
ensão na sociedade e principalmente nesta Casa, ou 
seja, se os respingos dessa onda de denúncias e das 
investigações teriam ou não afetado a imagem do 
Presidente Lula.

Vamos aos fatos. Na política externa, o nosso 
Governo reformulou a pauta da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e o intercâmbio entre os países 
integrantes do Cone Sul, da América do Sul, parte 
também da América Latina, África, sul da Ásia e as-
sim por diante. E o que há de mais notório nisso tudo, 
Sr. Presidente, além das conquistas na OMC, é o tra-
balho realizado pelo Presidente Lula e pela equipe do 
Ministério das Relações Exteriores em abrir 10 novas 

vagas para o Conselho de Segurança da ONU, e no 
Conselho Permanente, sendo que quatro vagas serão 
ocupadas pelo Brasil, Alemanha, Japão e Índia; duas 
outras por países africanos e as outras quatro serão 
vagas rotativas entre os países com assento na ONU 
e que também possam contribuir na participação dos 
destinos do planeta, no que se refere a políticas de 
interesse mundial. 

E isso, Sr. Presidente, não é pequeno. É uma 
atitude a ser louvada por todos em todo o País, bem 
como em todos os países do Hemisfério Sul, países 
que jamais encontraram qualquer possibilidade de 
participação em debates dessa natureza.

É importante lembrarmos que é impossível fa-
lar em igualdade social no mundo, que é impossível 
falar de melhoria nas condições de solidariedade do 
mercado, que é impossível falar da democracia e de 
tantas outras coisas sem falar da oportunidade dos 
fóruns de comando. Não pode apenas cinco, seis, 
sete presidentes das potências mundiais decidirem 
os rumos da sociedade mundial. Portanto, estamos 
muito alegres e satisfeitos com a política externa 
do País, liderada pelo Presidente Lula – o que era 
impensável, porque diziam que o Presidente Lula 
seria um fracasso. Esse perfil foi completamente re-
modelado. Com certeza, o mundo será outro a partir 
do ano que vem caso essa resolução seja aprova-
da. E ainda o será mesmo que não seja aprova-
da, porque infelizmente os países que votam sobre 
essa matéria são os que já participam atualmente 
do Conselho de Segurança da ONU e, certamente, 
poderão, por interesses próprios, recusar uma de-
cisão dessa natureza. Por outro lado, se quiserem 
dar um bom exemplo para as futuras gerações do 
planeta, a adotarão.

A segunda notícia importante diz respeito ao 
sucesso do Governo Lula no campo da política eco-
nômica. Tenho aqui informações do IBGE de que a 
produção industrial brasileira cresceu em treze das 
quatorze regiões pesquisadas por esse instituto. 
A única região que apresentou queda foi a do Rio 
Grande do Sul, e o IBGE explica o porquê: a situ-
ação climática daquele Estado. A seca atrapalhou 
por demais a agricultura, que é um importante elo 
da participação econômica do Rio Grande do Sul, 
além de ter afetado também a indústria fornecedora 
de implementos e defensivos agrícolas e de tantos 
outros insumos necessários à agricultura. Com cer-
teza, por causa da diversidade do clima, o Estado 
do Rio Grande do Sul foi o único, dentre as regiões 
pesquisadas, que não apresentou crescimento. Em 
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contrapartida, temos os Estados do Amazonas, do 
Paraná, do Ceará, de São Paulo, de Minas Gerais, 
que apresentaram crescimento substancial, tanto 
na indústria quanto na agricultura, em resumo, em 
suas economias como um todo.

Sr. Presidente, muitas pessoas querem imputar 
que o Governo do Presidente Lula está sem rumo e 
sem direção. Vejam bem: se o Governo do Presidente 
Lula fosse irresponsável, se o Presidente Lula fosse 
uma pessoa que não soubesse exatamente o que 
quer e o de que precisa o nosso País, Sua Excelên-
cia estaria fazendo pirotecnia administrativa. Diante 
dessa onda de corrupção que o Brasil vive hoje, Sua 
Excelência já teria arrebentado com os acordos eco-
nômicos, teria colocado o Brasil em outro patamar, 
por exemplo, no de descrédito internacional. Mas não, 
Sua Excelência aponta, cada vez mais, para medidas 
seguras para que o mundo saiba que as regras da 
economia brasileira são sérias e continuadas. Portan-
to, pode o Brasil e o mundo ficarem cientes de que o 
Governo Lula é um Governo sério, sabedor de suas 
responsabilidades. 

Quero avocar, mais uma vez, a frase dita pelo 
nobre Senador Cristovam Buarque de que este é um 
Governo que soma ousadia com responsabilidade 
administrativa. O que isso quer dizer, Sr. Presidente? 
Que se houvesse qualquer participação do Governo 
nessas ondas de denúncias, os números trazidos pela 
pesquisa de opinião pública, realizada pela CNT/Sen-
sus, seriam de que o nosso Presidente Lula estaria 
em queda de popularidade. E é o oposto. Diz-nos o 
resultado da pesquisa:

A pesquisa CNT/Sensus, divulgada nesta 
terça-feira, mostra que as recentes denúncias 
de corrupção não afetaram a popularidade 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem 
a opinião das pessoas sobre seu Governo. A 
aprovação ao desempenho pessoal de Lula 
subiu de 57,4% em maio para mais de 59,9% 
em julho.

Isso mostra que a população brasileira não é 
trouxa, não é boba, não se deixa levar por qualquer 
onda de pessimismo, que alguns, querendo antecipar 
as eleições do ano quem vem, ficam querendo criar a 
política do fato consumado.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, pediria mais um minuto para concluir.

Não é do feitio do Presidente Lula trabalhar 
com populismo; não é do feitio do Presidente Lula 

ser irresponsável com este País. Pelo contrário. Está 
conduzindo o Brasil no rumo da seriedade, do de-
senvolvimento sustentável da sua economia e, em 
médio prazo, estará trazendo as benesses dessa 
política para a tranqüilidade da vida de milhões de 
brasileiros. 

Sr. Presidente, vamos separar os fatos. A CPMI 
dos Correios investigaria o fato da corrupção nos Cor-
reios. No entanto, esta Casa debaterá ainda hoje a 
esse respeito, ou seja, se devemos ou não unificar as 
demais CPIs em numa só. Como vejo essa questão? 
A vantagem de se juntar todas as investigações em 
uma única CPI é a de teremos pessoas ...

(Interrupção do som.)

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – ...pes-
soas voltadas exclusivamente...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Peço a V. Exª que conclua. V. Exª dispõe de mais um 
minuto, Senador Siba Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – A van-
tagem de essa CPI ser única é a de que as pessoas 
que dela participarão irão prestar mais atenção ao que 
se está investigando. Qual é a desvantagem que vejo, 
Sr. Presidente? A desvantagem está no grande volume 
de informações e de documentos a serem analisados, 
pois temo que essas pessoas possam cometer erros 
técnicos, talvez culpar quem não deve ser culpado 
ou, digamos, evitar a condenação daquela pessoa 
que deve ser culpada. Ainda há um outro problema: 
um precedente constitucional seria quebrado. Diz a 
Constituição que uma CPI tem que investigar um fato 
determinado, um fato público e notório que justifique 
sua existência. Temo que essa CPMI, se juntada, crie 
um precedente para, no futuro, algum que por ela te-
nha sido condenado...

(Interrupção do som.)

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – ...re-
corra ao Supremo Tribunal Federal e para contestar a 
nulidade da decisão dessa CPMI.

Sr. Presidente, era isso.
Peço a V. Exª a publicação, na íntegra, aos meus 

pronunciamentos dos textos citados acima.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210 do Re-
gimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido, nos termos do Regimento In-
terno, Senador Sibá Machado.

Com a palavra o nobre Senador Leomar Quin-
tanilha.

S. Exª dispõe de até doze minutos.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Fátima 
Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, apenas para solicitar a V. Exª 
a minha inscrição para falar em nome da Liderança do 
Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa informa que o Senador Sibá Machado já usou 
da palavra antes da Ordem do Dia. V. Exª fica inscrita 
para falar após a Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao Senador Leomar Quin-
tanilha.

S. Exª dispõe de até doze minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o País está 
atravessando mais uma de suas graves crises, de co-
notação muito forte, de caráter moral e ético. Discute-
se a largo a corrupção que contamina perigosamente 
a sociedade brasileira. Não é uma doença nova, não 
surgiu agora. Já há muito a sociedade brasileira enfrenta 
esse verdadeiro câncer que procura, imiscuindo-se em 
suas diversas camadas, destruir aquilo que há de rico, 
aquilo que há de bom na sociedade brasileira.

Estamos acompanhando, e a sociedade brasi-
leira, estarrecida, segue as questões que envolvem a 
corrupção no Brasil, que envolvem o meio político, que 
envolvem a polícia, a magistratura, a burocracia, que 
envolvem toda a sociedade. Vejam o caso da fraude dos 
concursos públicos, em que servidores públicos pro-
curavam vender o gabarito das provas, mas membros 
da sociedade, dos diversos estratos sociais, buscavam 
comprar o gabarito para burlar o fato de não terem es-
tudado o suficiente para passar no vestibular.

Há pouco, conversava com um comerciante de 
auto-peças, e ele me dizia: “Senador, eu não agüento 
mais. Gerentes de fazenda chegam aqui com a lista de 
compras e afirmam que só compram de mim se eu der 
a nota fiscal cheia, com desconto por dentro, para eles”. 
Então, é uma situação que estarrece a nós todos. 

E é preciso que as investigações em curso eli-
minem de vez essa sensação de impunidade que ali-
menta a corrupção neste País. Que busquemos evitar 
a generalização que contamina os bons, os sérios e 

os honrados em todos os segmentos e em todos os 
estratos sociais. É preciso que as investigações ocor-
ram pelos mecanismos que a sociedade tem, que é 
o Ministério Público, a Polícia Federal, as Comissões 
Parlamentares de Inquérito; enfim, todos os instru-
mentos de que a sociedade dispõe e até ela própria, 
transformando-se cada cidadão em um agente fiscali-
zador de si próprio, de seu vizinho, de sua comunidade, 
para que possamos fazer com que o Brasil, este País 
extraordinário e maravilhoso, caminhe e encontre um 
destino de prosperidade, onde a sua população possa 
viver com mais tranqüilidade e feliz. 

Entendo que todas estas crises – ética, moral, 
econômica, social – têm um fato em comum. Uma das 
razões, uma das bases de sustentação de todas es-
sas crises é exatamente a dificuldade que tem o País 
e a sociedade brasileira de oferecerem a sua popu-
lação uma educação adequada, uma carga de co-
nhecimento suficiente, um volume de informação que 
permita ao cidadão ter um discernimento correto de 
seu comportamento na sociedade, porque os direitos 
são iguais e maiores, e o meu direito acaba quando 
começa o seu. 

É preciso que o País se envolva efetivamente 
com essa questão da educação, a começar pela edu-
cação das nossas crianças. Há pouco, discutíamos 
aqui a possibilidade de estendermos o atendimento 
de creches para as crianças de mais tenra idade. Mas 
a educação básica, que é a base de tudo, a que en-
volve o ensino fundamental e o ensino básico neste 
País, está a reclamar, notadamente nas instituições 
públicas responsáveis pelo dever constitucional de 
oferecer ao povo brasileiro uma educação adequada, 
de qualidade, moderna, que faça com que o cidadão 
brasileiro seja competitivo, em quaisquer níveis, em 
sua comunidade, em seu Estado, em seu País e em 
qualquer país do mundo. Não podemos mais continuar 
oferecendo uma educação subalterna, medíocre, pe-
quena, que não ofereça às novas gerações – já que 
não podemos socorrer as gerações anteriores – esse 
ensino de qualidade que o Brasil está a desejar. Não 
podemos permitir que a sociedade caminhe nesse 
marasmo, tropeçando nas formas de ensinar e de ofe-
recer uma carga de conhecimento suficiente às suas 
diversas gerações.

É brutal a diferença do número de estudantes que 
concluem o segundo grau e não têm acesso ao ensino 
superior. Várias são as razões impeditivas para isso, 
talvez a maior seja exatamente a condição financeira 
da grande maioria da população brasileira, País que 
ainda não conseguiu evitar essa brutal concentração 
de renda, onde uns ganham cada vez mais e a grande 
maioria, cada vez menos.
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O ensino médio, que requer também qualidade 
na sua implementação, está a requerer também uma 
profissionalização que permita, nas mais diversas ati-
vidades, oportunizar técnicos para que possam efeti-
vamente tirar maior proveito de seu conhecimento e da 
atividade que venha a abraçar e oferecer aos usuários 
também um serviço de qualidade.

Quanto ao ensino superior, a dificuldade de in-
gresso restringe ainda mais o número de pessoas que 
a ele tem acesso. Exatamente e muitas das razões são 
pelo fato de não terem os filhos das famílias pobres no 
Brasil, que é a esmagadora maioria, a oportunidade 
de alcançar o ensino superior, quer pela condição de 
um ensino básico não bastante consistente, quer pe-
los custos elevados das instituições de ensino privado. 
Enfim, são várias as razões que não permitem que a 
grande maioria da juventude brasileira tenha acesso 
ao ensino superior.

Ainda há pouco, no meu Estado, um Estado novo 
e pobre, que luta com um esforço enorme para superar 
essas dificuldades que o atraso, esses grilhões que o 
atraso impõe à sociedade, numa cidade pequena, fui 
abordado por um grupo de 19 estudantes, pedindo 
socorro, amparo, apoio, para que tivessem financia-
mento para uma condução que permitisse que eles se 
deslocassem para a cidade mais próxima, que oferecia 
um curso de ensino superior. Eram 100 quilômetros de 
distância a que se submetiam esses jovens estudan-
tes para se deslocarem diariamente, correndo riscos, 
com o cansaço que inevitavelmente aconteceria nes-
sa viagem diária e, naturalmente, com as limitações 
que teriam em decorrência dessas circunstâncias na 
absorção da qualidade, do grau de conhecimentos ne-
cessários. Essa situação em que vivem esses jovens 
nesses municípios seguramente reflete a situação em 
que vive a grande maioria dos municípios brasileiros. 
Possivelmente, uma inovação na área da educação, 
com aproveitamento dos recursos tecnológicos, poderá, 
se não solucionar definitivamente, diminuir, mitigar as 
dificuldades que encontram aqueles que têm vontade, 
que têm desejo, que têm necessidade de dar pros-
seguimento aos seus cursos e não têm como fazê-lo 
pela inexistência, na comunidade em que vivem, de 
uma instituição de ensino superior. Refiro-me aos cur-
sos telepresenciais, utilizando o recurso da mídia, da 
televisão. Que um professor deixe de dar aulas numa 
sala para 40 alunos e chega a dar aulas para mil, dois 
mil alunos, reduzindo, sobremodo, o custo operacional 
dessa nova atividade. Entendo que essa alternativa pos-
sivelmente venha solucionar esse grave problema que 
aflige a grande maioria dos Municípios, principalmente 
os pequenos, as comunidades mais pobres, aquelas 
de infra-estrutura rural, cujo cidadão tem o mesmo di-

reito daquele que habita as cidades mais populosas, 
mais desenvolvidas, mais ricas.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Leomar Quintanilha, V. Exª me concede um 
aparte?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Ouço V. Exª, com muito prazer, Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Leomar Quintanilha, V. Exª aborda um tema que 
considero fundamental para o País, que é justamente 
a educação, principalmente a superior. Penso que há 
um permanente descaso com as regiões menos de-
senvolvidas deste País. Quer dizer, uma das formas 
de eliminar as desigualdades regionais seria exata-
mente investir na educação nas regiões mais pobres, 
desconcentrar o ensino que hoje está completamente 
concentrado no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais 
e levar para outras áreas do País faculdades, escolas 
tecnológicas, ensino à distância, como V. Exª prega. 
Mas o importante realmente é dar oportunidade para 
que pessoas de outros lugares do País se desloquem, 
por exemplo, para Roraima, Rondônia e Tocantins, a 
fim de estudar. Em Roraima mesmo, criou-se um curso 
de Medicina, muito bem avaliado, que já formou cinco 
ou seis turmas, e jovens de vários lugares do Brasil 
foram para lá. Portanto, essa é uma forma de fazer 
o Brasil ser conhecido pelos brasileiros que moram 
na faixa do litoral até 300 quilômetros para dentro do 
Brasil. Parabenizo V. Exª. Nós, do Norte, precisamos 
brigar mais, para que a educação no Brasil seja leva-
da para o interior e desconcentrada do grande eixo 
Sul-Sudeste.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– V. Exª tem razão. Seguramente, a ausência da educa-
ção na pequenas e mais remotas comunidades foi um 
dos fatores decisivos para incrementar o êxodo rural, 
a migração das comunidades menores para os locais 
onde se encontram as comunidades maiores.

A educação é um processo permanente de re-
novação, Senador Mozarildo Cavalcanti. As pessoas 
não podem estar estanques em determinada situação, 
quando a sociedade evolui numa velocidade enorme. 
É preciso que o processo de educação seja renovado. 
Primeiro, deve ser elevado em qualidade; segundo, 
universalizado; terceiro, permanentemente renovado. 
Quantas pessoas, nas grandes cidades, iniciaram um 
curso superior e não concluíram? O mercado não ab-
sorve isso. Essas pessoas acabam perdendo o inves-
timento que fizeram. É importante que tenham essa 
consciência de que precisam concluir seu curso, de 
que precisam continuar estudando...

(Interrupção no som.)
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– (...) freqüentando as bibliotecas, lendo bons livros, 
procurando adquirir uma carga de conhecimento, para 
estarem à altura das exigências que o mercado moder-
no está a cobrar de cada cidadão brasileiro.

Espero que essa crise de natureza ética e moral 
que o País está atravessando seja um estímulo às ins-
tituições públicas, aos responsáveis pelo cumprimento 
do que está preceituado na Constituição para promover 
uma revolução no ensino, principalmente no básico e 
no fundamental, estendendo-se para o superior, a fim 
de que encontremos realmente o caminho que leve a 
sociedade brasileira ao destino para o qual todos nós, 
como filhos de Deus, fomos criados, que é vivermos 
com tranqüilidade e felizes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) 
– Peço minha inscrição, Sr. Presidente, para falar pela 
Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem a palavra por até sete minutos, nos termos 
do art. 14, inciso II, do Regimento Interno.

A seguir, falará o Senador César Borges.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Tião Via-
na, Srªs e Srs. Senadores, começa daqui a pouco – e 
estarei lá – a reunião dos Líderes destinada a discutir-
mos com o Presidente do Senado, Renan Calheiros, o 
conjunto de CPIs que estão sendo propostas – e que 
precisam ser colocadas em prática –, para investigar a 
imensidão de denúncias que todos os dias surgem na 
imprensa, nos jornais, na televisão e levam angústia e 
indignação à população brasileira.

Neste final de semana, fiquei preocupado com 
a reação das pessoas. Elas nos encontram e pedem: 
“Vocês têm que fazer uma limpeza. Essa situação não 
pode continuar, porque quem está pagando a conta 
é a população brasileira, o cidadão comum”. Todas 
as denúncias que envolvem corrupção, roubalheira, 
desvio de dinheiro público estão levando a socieda-
de brasileira a entender por que o brutal aumento da 
carga tributária nos últimos anos: para que alguns 
possam meter a mão no jarro e beneficiar-se à custa 
do dinheiro público.

Sr. Presidente, vou participar da reunião de Líde-
res agora – mais uma para discutir esse assunto. En-
quanto isso, não estamos votando praticamente nada 
que possa ser da nossa competência legislativa, das 
nossas atribuições. O Congresso Nacional está focado 
nas investigações. Hoje, fui à sala de reuniões da Co-

missão de Assuntos Econômicos e a reunião marcada 
não aconteceu, porque não houve quórum. Os Sena-
dores estão praticamente todos tendo de participar de 
uma ou de outra CPI. O meu Partido é constituído de 
quatro Senadores, e, como Líder, sou instado a indicar 
nomes para participar das Comissões, mas não tenho 
mais quota de Senador, já não tenho mais como indicar 
Senadores para tantas CPIs. Não consigo mais cumprir 
o meu papel de Líder e indicar representante, porque 
cada Senador do meu Partido já participa de uma ou 
de duas Comissões Parlamentares de Inquérito.

Acredito que é o momento de o Congresso Na-
cional refletir a respeito de tudo que vem acontecendo; 
refletir sobre a responsabilidade dos Parlamentares na 
primeira denúncia que surgiu e que foi, sem nenhuma 
dúvida, a puxada do fio que resultou em todas as ou-
tras denúncias que envolvem a promiscuidade entre 
o Executivo e o Legislativo.

Pergunto-me se cinco, seis, sete ou dez CPIs 
resolverão o problema do País. Acredito que, se ti-
véssemos feito uma CPI para investigar a corrupção e 
essa relação entre Executivo e Legislativo, com vários 
relatores ou sub-relatores, estaríamos ganhando mais 
tempo, do que instalando uma CPI atrás da outra, con-
fundindo a opinião pública, porque muitos depoimen-
tos serão coincidentes. As pessoas que estão sendo 
ouvidas na CPMI dos Correios terão de ser ouvidas 
também na CPMI do Mensalão e nas outras CPMIs 
que estão sendo requeridas, como a CPMI do Bingo 
ou do Waldomiro, como alguns a chamam.

Na verdade, todos os depoimentos que estão 
sendo colhidos servem para todas as CPIs. Então, 
por que não estreitar isso, concentrar o esforço, para 
liberar um número maior de Senadores, a fim de que 
possamos participar das reuniões das Comissões téc-
nicas, votando o que interessa ao País, em vez de es-
tarmos, praticamente todos os Senadores, com essa 
atribuição de polícia e de juiz, que faz mal às pessoas 
de boa índole?

É claro, Senador Roberto Saturnino, que V. Exª 
entende o que estou dizendo. Gostaríamos de estar no 
Congresso Nacional votando, por exemplo, um projeto 
para estabelecer o seguro rural, para que os agricul-
tores deste País não sofressem com as intempéries 
climáticas; um projeto que pudesse estender o Fundef 
para a educação básica, para que se colocasse mais 
gente na escola; um projeto que ampliasse os recursos 
para a educação infantil alcançar todas as crianças 
deste País numa atividade fundamental, que é a edu-
cação logo no início da sua vida. Mas todos estamos 
aqui envolvidos num processo de investigação, que 
é, sim, uma das atribuições do Parlamento, mas que 
não pode ser a única. Não podemos todos ficar agora 
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como se existissem apenas esses fatos lamentáveis. 
Temos de trabalhar não para que haja esse discurso 
da agenda positiva, mas para que façamos o nosso 
papel: legislar, votar os projetos dos Senadores que 
estão nas Comissões, votar os projetos do próprio Exe-
cutivo que estão na Casa. Até não digo isso em relação 
às medidas provisórias, porque estas vieram com um 
estoque muito alto para o Congresso e atrapalharam 
o desempenho do próprio Congresso.

Acredito que devemos, sim, aprofundar as in-
vestigações, que devemos, sim, ir fundo na busca dos 
responsáveis por tudo isso que vem envergonhando o 
País e fazendo-o manchete negativa em todo noticiá-
rio, internacional inclusive, o que pode trazer falta de 
credibilidade. E essa falta de credibilidade vai reduzir 
os investimentos – e já começa a reduzi-los. Mas a 
população brasileira espera que, além disso, além de 
limpar a política brasileira, de fazer essa faxina, pos-
samos cumprir também o nosso papel e votar projetos 
de interesse nacional.

O Senado, o Parlamento pode, sim, dar uma de-
monstração de que é possível cumprir o papel de inves-
tigar a corrupção, mas sem deixar de fazer aquilo que 
também é papel e atribuição do Parlamento, que é...

(Interrupção do som.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – ...votar ma-
térias de interesse nacional.

Aproveito este minuto que me resta, Sr. Presi-
dente, para dizer que, entre as matérias que votamos 
este ano, uma das mais importantes foi o projeto de 
biossegurança. Mas faço uma denúncia desta tribuna 
contra a multinacional Monsanto, que está exploran-
do os produtores rurais do Brasil, que, calçada pela 
lei, quer cobrar R$0,88 o quilo de semente. Uma saca 
de soja vale hoje para o produtor R$28,50 – portanto, 
menos de R$0,50 o quilo. Ela quer cobrar de royalties 
pela semente transgênica produzida R$0,88. Penso 
que está na hora de a Monsanto entender que não 
pode, usando a lei existente, explorar os produtores 
brasileiros. Essa é a denúncia que faço.

(Interrupção do som.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Peço a interfe-
rência do Ministro da Agricultura, do Governo Federal, 
para que a Monsanto seja chamada à realidade. Não 
é possível que os produtores brasileiros sejam agora 
explorados por conta de uma multinacional que se 
aproveita de uma lei que foi aprovada. A lei é correta 
ao estabelecer o direito de os produtores escolherem 
entre plantar uma coisa ou outra.

Se a Monsanto continuar tentando explorar os 
produtores, só resta um caminho: os produtores boico-
tarem o plantio de sementes transgênicas e voltarem 

a plantar 100% de semente convencional, para que, 
neste País, haja o respeito à soberania e aos direitos 
dos produtores rurais. Há uma lei, sim, que lhes ga-
rante plantar semente transgênica, mas sem serem 
explorados por uma multinacional.

O Senador João Capiberibe me pede um apar-
te, mas...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Apelo ao Senador no sentido de deixar 
o aparte para depois, porque o Senador Osmar Dias 
já tem seu tempo ultrapassado em mais de dois mi-
nutos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente, pela tolerância.

Durante o discurso do Sr. Osmas Dias, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Roberto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Senador Osmar Dias, a Casa há de ter 
prestado atenção e escutado com muito respeito o 
pronunciamento de V. Exª no que diz respeito ao an-
damento dos trabalhos nesta Casa.

O próximo Senador inscrito é o Senador César 
Borges, a quem concedo a palavra.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, passados dois anos e 
meio, assistimos agora a uma discussão nova na área 
econômica no País. O Governo começa a ouvir o ex-
Ministro Delfim Neto, conceituado economista e hoje 
Deputado Federal. Efetivamente, é um homem que en-
tende bem de economia neste País. Isso é indiscutível. 
Delfim Neto é professor, foi Ministro da Fazenda durante 
muitos anos, foi Ministro da Agricultura, mas sempre 
foi – vejam bem, Srªs e Srs. Senadores – combatido e 
execrado pelo PT como economista e como condutor 
à época do regime militar da economia brasileira.

Não há demérito algum ao economista Delfim 
Neto, hoje homem público, Deputado Federal, por ter 
sido Ministro da Fazenda no período do regime militar. 
Entretanto, é o Governo dito socialista, dito popular, 
que se abraça, hoje, a essas teses do Professor Delfim 
Neto, como que num reconhecimento explícito – nem 
é implícito, é explícito – à sua capacidade.

Acredito até que o próprio Presidente Lula que-
ria levá-lo para o Ministério das Comunicações, mas a 
resistência foi por conta do PMDB, e o Senador Hélio 
Costa disse que só iria para o Governo se fosse como 
Ministro das Comunicações. Do contrário, Delfim Neto, 
o Ministro da Fazenda do período militar, estaria com-
pondo o Ministério do Presidente Lula.

JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL144     

Índice Onomástico



23190 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005

Sr. Presidente, o que vem agora à discussão é o 
fato de que o professor, economista e Deputado Del-
fim Neto defende, hoje, para o País, um programa do 
déficit nominal zero. O que significa isso? Para aqueles 
que conhecem a economia brasileira, isso significa o 
País ter um superávit primário que seja suficiente para 
pagar os juros da dívida, de tal forma que não cresça 
a dívida brasileira. E acha quem abrace essa teoria de 
que, por meio dessa fórmula, iremos conseguir, em 
tempo médio, baixar as taxas de juros no País. Mas o 
que isso exigiria de todo o País, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores? Um superávit primário que, no míni-
mo, deve passar de 7%. E o superávit primário adota-
do por este Governo, nas suas políticas econômicas, 
é de 4,25%, apesar de que, na prática, o Governo tem 
conseguido bem mais de 4,75% – em alguns meses, 
chega-se a 6%. Mas o que se pretende agora é elevar 
até 7% para um déficit nominal zero.

Isso significa o quê, Srªs e Srs. Senadores? Isso 
significa que, implementada uma política dessa no País, 
será preciso um avanço em toda a política neoliberal 
adotada por este Governo desde o início. E, no início 
do Governo do PT, do Governo do Presidente Lula, 
não se teve a honestidade intelectual de dizer que, 
no passado, eles estavam errados, porque estavam 
adotando uma política que eles combateram durante 
20 anos, e que adotaram uma política de acordo com 
o Fundo Monetário Internacional, reduzindo os inves-
timentos no País. Se eles não fizeram isso no início, 
vão fazer agora?

Será que eles não estavam certos quando di-
ziam, no ano de 2003, que reduziram drasticamente 
os investimentos quando o País deixou de crescer? 
Praticamente tivemos uma recessão no ano de 2003. 
Alegava-se para isso a busca da estabilidade e da 
queda dos juros. Efetivamente, em 2004, os juros ti-
veram uma queda acentuada, de 26%, e chegamos aí 
em torno de 16%. No entanto, logo em seguida, essa 
política mostrou-se sem substância, que não seria per-
manente, e os juros voltaram novamente a crescer. E 
estamos vendo aí essa taxa de 19,75%.

Por que estariam certos agora aqueles que abra-
çam o déficit nominal zero? Então, o Governo não tem 
hoje mais condições políticas, pelo próprio desgaste da 
sua política macroeconômica e, principalmente, pelo 
seu desgaste político, de impor ao País mais sacrifícios 
ainda. No momento em que se fala em déficit nominal 
zero, antevê-se maior redução dos investimentos em 
setores fundamentais. Este Governo não consegue, 
infelizmente, melhorar a qualidade de seus gastos, 
reduzindo no custeio, nos cargos comissionados, no 
número de Ministérios, que ele elevou para 35. E re-
duz em quê? Reduz na educação, no saneamento, 

na melhoria das nossas estradas, em recursos para 
a agricultura, que está aí cambaleante. Infelizmente, 
é essa a realidade que vou procurar aqui detalhar um 
pouco, não sem antes ter a honra de conceder um 
aparte ao nobre Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Cé-
sar Borges, registro a propriedade do pronunciamen-
to de V. Exª. Ocupei hoje a tribuna fazendo reflexões 
sobre esse vendaval de corrupção que assola o País 
e, no contexto do discurso, manifestei o meu receio, 
o meu temor em relação ao déficit nominal zero, jus-
tamente pelas razões que V. Exª acaba de expor. Fico 
muito feliz de ver que a minha preocupação é a de V. 
Exª, que conhece muito mais de economia do que eu. 
Positivamente, esse déficit nominal zero vai significar 
isso que V. Exª acabou de dizer: a redução drástica 
dos já parcos investimentos, e há setores em que não 
temos investimento algum. Então, a parte social do 
País – educação, saúde... V. Exª fala em estradas, e 
nem incorporo isso. Pergunto se isso não vai tudo para 
o pagamento de juros. Então, parabéns a V. Exª pelo 
brilhante pronunciamento que faz, chamando todos 
nós para uma reflexão, para um debate que conside-
ro fantástico. Devemos ou não adotar o déficit nominal 
zero? Até agora, não fui convencido disso; ao contrário, 
tenho profundo receio de isso minguar completamente 
os investimentos do País.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Fico hon-
rado com seu aparte, principalmente porque V. Exª diz 
que já esteve na tribuna no dia de hoje fazendo raciocí-
nio semelhante ao nosso. É muito bom, porque V. Exª 
tem experiência e conhece o assunto. Não conheço 
mais do que V. Exª de economia, mas procuro, efetiva-
mente, ler e acompanhar a atualidade nacional. Sabe-
mos disso, e vários economistas, inclusive festejados 
pelo PT em passado recente, são hoje críticos dessa 
política. Se não, vejamos: os investimentos públicos 
baixaram como nunca no País. Os anos de 2003/2004 
são os piores da história recente do País. Em 2003, 
investimos apenas R$2,3 bilhões. Isso é nada, nada, 
consideradas as necessidades deste País, conside-
rando que se pagam R$140 bilhões de juros à banca 
nacional e internacional. Em 2004, melhorou um pou-
co: foram R$5,1 bilhões. Isso são valores efetivamente 
pagos no Orçamento.

Então, sem investimentos, as promessas de me-
lhorar as condições sociais do povo brasileiro não vão 
se concretizar – para um Governo que assumiu dizendo 
que era essencialmente voltado para o social, para as 
camadas mais pobres. E são nos setores como saú-
de, educação, infra-estrutura que faltam recursos de 
investimentos.
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Concedo um aparte ao nobre Senador João Ca-
piberibe e, em seguida, ao Senador Sibá Machado.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Se-
nador César Borges, agradeço pela oportunidade do 
aparte. Para mim, foi uma imensa surpresa a ressur-
reição do ex-Ministro Delfim Netto, sugerindo o déficit 
zero. Sabemos como zerar o déficit de acordo com esse 
receituário liberal: cortando as despesas sociais, des-
vinculando essas receitas que fizeram melhorar enor-
memente o País. O Brasil, depois da Constituição de 
88, deu um salto significativo no campo da educação. 
Houve enorme redução do analfabetismo, e estão aí os 
dados, as estatísticas. De outro lado, há os que querem 
reduzir o déficit nominal a zero, cortando juros, alon-
gando a dívida. Considero importante o discurso que 
V. Exª faz na tarde de hoje, porque também nos colo-
ca uma alternativa que caminhe entre as duas. Vamos 
cortar, vamos enxugar a máquina pública, modernizar 
a burocracia estatal, acabar com essas nomeações 
absurdas. Cada governante que entra exonera todo 
mundo, começa do zero, inclusive no aprendizado em 
relação às políticas públicas. Há mil maneiras. As as-
sembléias legislativas têm gastos exorbitantes – V. Exª 
foi Governador e sabe disso; as câmaras municipais, 
os governos municipais e estaduais gastam de forma 
exagerada, e mesmo a União Federal. Para que tantos 
Ministérios? Há mil maneiras de reduzir os déficits sem 
causar mais danos. No entanto, a proposta do Minis-
tro Delfim Netto, pelo que me consta, é de desvincular 
essas receitas da educação, da saúde, da assistência 
social, distribuindo pobreza e mais sofrimento ao povo 
brasileiro. Parabéns a V. Exª!

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Muito 
obrigado. Incorporo inteiramente o seu aparte, mas 
é exatamente isto: por que não melhorar a qualidade 
de gastos do Governo Federal? Por que só pensar em 
aumentar a carga tributária e diminuir os investimen-
tos sociais?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre-
sidente, concedo um aparte ao nobre Senador Sibá 
Machado, do Partido dos Trabalhadores.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, com a complacência de V. Exª, agradeço ao 
Senador César Borges pela oportunidade de aparteá-lo. 
Não entendo também da área de economia, Senador. 
Fico tentando fazer as comparações. Quando eu morava 
com a minha velha mãe, Arcângela, o salário do meu 
pai jamais dava para pagar as contas. Comprávamos 
sempre fiado na mercearia e, no final do mês, meu pai 
recebia o salário e pagava a conta do mês anterior; 
abria, então, novo crédito para o mês seguinte. Vamos 

dizer que seja isto: quando meus pais fecharam o en-
tendimento de que deveriam acabar com a história de 
comprar fiado, lá em casa nós tivemos de passar um 
mês e meio reduzindo ao máximo as nossas contas. 
Assim, no final do outro mês, o meu pai pagou o que 
devia e ainda abriu um crédito de compra à vista para 
o mês seguinte.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Nobre Senador César Borges, a Presidência 
está concedendo mais um minuto a V. Exª, mas fazendo 
um apelo para que conclua o seu pronunciamento.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Então, 
se essa comparação valer para o Brasil, são dois os 
caminhos: ou nós diminuímos as contas brasileiras no 
ritmo em que elas estão seguindo, e o crescimento 
sustentável demoraria um pouco mais para ser atin-
gido; ou seguimos o receituário do Deputado Delfim 
Netto, que encurta o período, mas encurta também o 
alimento na mesa das pessoas. Trata-se de uma de-
cisão política que o Congresso e o Governo terão de 
tomar juntamente com a sociedade. Creio que a preo-
cupação de V. Exª é muito válida e podemos abrir aqui 
um bom debate sobre o déficit nominal zero.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agrade-
ço a V. Exª pelo aparte, mas não vejo hoje condições 
efetivas, politicamente nem economicamente falando, 
para se adotar uma política de maior aperto para a fa-
mília brasileira, para o trabalhador brasileiro, Senador 
Sibá Machado. Acho, então, que é um debate infrutífero 
porque já sabemos que o resultado será esse. O que 
o Governo tem de fazer e não faz não requer debate. 
Precisa reduzir, sim, os gastos malfeitos e de má quali-
dade: quando cria 19.400 cargos, desses, 4.000 em co-
missão; quando aumenta, por exemplo, os seus gastos 
em passagem aérea e diárias, o que, no ano passado, 
chegou a R$1,2 bilhão, destinando apenas R$424 mi-
lhões à educação; quando o Governo aumenta os seus 
gastos, como, por exemplo, em vigilância privada, que 
chegou a 526 milhões, enquanto apenas 80 milhões 
foram destinados ao aparelhamento do Exército, que 
pode colaborar com a segurança brasileira. Quando o 
Governo aumenta seu gasto com fotocópias...

Sr. Presidente, vou encerrar, não quero ultrapassar 
o tempo a que tenho direito. O importante é isto: o que 
o Governo tem que fazer e já poderia estar fazendo é 
cortar os gastos desnecessários que faz.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/

PT – RJ) – O próximo Senador inscrito é o Senador 
Valdir Raupp.

Tem a palavra V. Exª.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal O Estado de 
S. Paulo, edição de 3 de julho de 2005, publica uma 
importante matéria de grande interesse para o meu 
Estado de Rondônia e para toda a Região Amazônica: 
“Burocracia sufoca extração legal de madeira e pre-
dadores avançam – Empresas que cumprem todas as 
normas para extrair madeira na Amazônia se sentem 
desestimuladas pelo Ibama”. 

Sabemos que é grande a exploração madeirei-
ra ou a exploração predatória de madeira e de outros 
recursos vegetais e minerais na Região Amazônica. 
Também sabemos que existem muitas empresas e 
empresários sérios que trabalham na Amazônia e, 
particularmente, no meu Estado de Rondônia. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, não podemos 
punir e desestimular as empresas sérias, competentes, 
que cumprem todas as normas legais para exercerem 
corretamente suas atividades, gerando renda, empre-
gos, criando novas oportunidades legais de negócios 
sem agredir o meio ambiente, sem riscos ecológicos. 

As empresas que trabalham corretamente não 
podem ser equiparadas aos que praticam fraudes, aos 
predadores e exploradores clandestinos, que fazem 
desmatamentos ilegais, irresponsáveis e criminosos.

É preciso que tudo isso fique bem claro para que 
não haja qualquer interpretação equivocada da posi-
ção que defendemos: queremos a exploração racio-
nal, correta, legal e adequada dos recursos naturais 
da Região Amazônica. 

Defendemos o uso racional dos recursos flores-
tais, com a utilização de técnicas racionais de manejo. 
Concordamos com a estratégia governamental para a 
preservação das florestas nacionais e com a política 
de promoção do desenvolvimento sustentável. 

Somos contra o desmatamento indiscriminado 
da Amazônia. Somos favoráveis à utilização racional 
de nossos recursos naturais em benefício do homem 
da Amazônia, do nosso caboclo amazônida.

Queremos uma Amazônia nossa, uma Amazô-
nia para os brasileiros, uma Amazônia que não aceite 
a cobiça nem o monitoramento de estrangeiros, que 
não aceite a biopirataria nem o desvio de nossos re-
cursos naturais. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recentemen-
te o Governo Federal realizou a chamada Operação 
Curupira, com a prisão de mais de 90 pessoas e a in-
vestigação de outras 190 que estariam envolvidas com 
a extração ilegal de madeira ou crimes correlatos. 

A imprensa noticiou que algumas dessas prisões 
foram ilegais, que pessoas inocentes foram presas in-

justamente, com abuso de poder, com desrespeito aos 
direitos assegurados pela Constituição. 

Depois dessa Operação Curupira, muitas empre-
sas sérias estão sendo prejudicadas, pois os funcioná-
rios do Ibama estão inseguros, receosos de serem con-
fundidos com membros de quadrilhas envolvidas com 
a extração ilegal de madeiras. Temos hoje esse efeito 
perverso afetando o setor madeireiro, prejudicando os 
empresários sérios, que trabalham a madeira legalmen-
te autorizada: é o medo de aprovar projetos de manejo 
certificado por parte de funcionários do Ibama. 

Isso é confirmado pelo próprio Diretor do Pro-
grama Nacional de Florestas, o engenheiro florestal 
Tasso Rezende de Azevedo, que reconhece essas difi-
culdades, com os funcionários temerosos e inseguros, 
com o receio de uma prisão indevida, com o medo de 
serem acusados de qualquer ligação com a chamada 
rede de corrupção ambiental. 

“É uma pena, porque são as que fazem o melhor 
trabalho de exploração florestal na Amazônia, as que 
nós pretendemos estimular”. Isso afirmou o engenhei-
ro Tasso Rezende de Azevedo na mesma reportagem 
do jornal O Estado de S. Paulo. Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a maior autoridade governamental 
na área de florestas, o Diretor do Programa Nacional 
de Florestas, reconhece essa situação esdrúxula, em 
que as empresas sérias continuam tendo prejuízo em 
suas atividades e estão na iminência de desempregar 
milhares e milhares de funcionários pela impossibilida-
de de trabalhar de forma legal e decente.

Com isso, o Brasil perde divisas, deixa de cumprir 
contratos de exportação com os maiores comprado-
res da madeira, que são os países europeus, como a 
Itália, a Holanda, a Bélgica, a França e outros, o que 
gera uma situação negativa para nossas relações co-
merciais internacionais.

O descumprimento desses contratos comerciais 
internacionais acarreta sérios prejuízos para nossas 
empresas, que sofrem abalos em seu patrimônio, con-
ceito e crédito, fazendo com que o Brasil perca mer-
cado para outros produtores internacionais com todos 
os prejuízos daí decorrentes. 

No caso do meu Estado de Rondônia, a situa-
ção é mais grave, pois a madeira representa uma das 
nossas principais atividades econômicas, uma das 
maiores fontes geradoras de emprego e de arrecada-
ção tributária. 

Hoje mesmo eu conversava com o presidente 
da Federação das Indústrias do meu Estado, e ele 
me falava da preocupação que assola hoje o Estado 
de Rondônia. As receitas estão caindo: do Estado; 
das prefeituras dos nossos municípios; da população 
e do comércio, porque na grande maioria das nossas 
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cidades existem várias indústrias madeireiras, e essas 
empresas, paradas, estão desempregando, demitindo 
seus funcionários. O comércio deixa de arrecadar, as 
famílias deixam de ter renda. 

Hoje o setor madeireiro é uma fonte importantíssi-
ma de receita para o nosso Estado. Nós não queremos, 
como já afirmei aqui, o uso ilegal das nossas florestas, 
mas nós não podemos também, de uma hora para ou-
tra, fazer uma ruptura, impedir de uma vez por todas 
que os nossos madeireiros trabalhem, que continuem 
gerando emprego e que continuem gerando renda.

Essa situação de insegurança, esse medo de 
aprovar projetos em conseqüência da chamada Opera-
ção Curupira, tem ainda como conseqüência negativa o 
estímulo às operações clandestinas, pois muitos empre-
sários honestos desistem de operar legalmente diante 
das inúmeras dificuldades burocráticas. São tantas as 
dificuldades, que muitos preferem atuar na clandesti-
nidade, na informalidade, no submundo da sonegação 
fiscal, do contrabando, da fraude e da evasão. 

Não é isso o que queremos para a nossa Ama-
zônia. 

Queremos uma Amazônia para os brasileiros, 
com exploração racional de seus recursos, utilizando 
técnicas científicas de exploração, com o apoio de ins-
tituições de pesquisa de alta responsabilidade, como 
a Embrapa, as universidades e institutos que dedicam 
seus estudos à Região Amazônica. 

Não podemos aceitar uma situação em que uma 
imensa riqueza potencial da Região Amazônica não 
seja usada contra a pobreza e a favor de nosso povo 
e de nossas empresas. 

Recentemente, a Deputada Marinha Raupp em-
preendeu uma luta, em conjunto com os sindicatos 
madeireiros, com a Fiero, Federação das Indústrias do 
Estado de Rondônia e com as Prefeituras, com oficinas 
e seminários que culminarão, no final do mês, com a 
presença do Presidente do Ibama, Dr. Marcus Barros, 
e de outros técnicos da área no Estado de Rondônia 
para se encontrar uma solução que venha flexibilizar, 
Sr. Presidente, a extração legal de madeira em todo 
o Estado de Rondônia e, por que não dizer, em toda 
a Amazônia.

Deixo aqui o meu apelo à Ministra do Meio Am-
biente, Marina Silva, e ao Presidente do Ibama, Mar-
cus Barros, para que adotem providências imediatas 
no sentido de dar condições de trabalho às empresas 
legalmente estabelecidas que trabalham com madeira, 
a fim de que possamos gerar mais divisas e dar me-
lhores condições de vida ao nosso povo.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Permite-
me V. Exª um aparte?

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RO) – Sena-
dor Valdir Raupp, V. Exª me concede um aparte?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Com mui-
to prazer, Senador Sibá Machado. Em seguida, ouvirei 
V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Em pri-
meiro lugar, quero parabenizá-lo. V. Exª tem sido um 
vigilante deste tema nesta Casa. Foram várias as vezes 
que já trouxe essa preocupação para todos nós. E o 
discurso de V. Exª, nesta tarde, foi muito esclarecedor. 
Da última vez, inclusive, chegou a citar, com toda a fir-
meza, a necessidade de uma medida um pouco mais 
contundente em relação aos números do desmatamen-
to. Mas, junto com essa preocupação, V. Exª também 
tem trazido uma outra, qual seja, a garantia de que as 
pessoas sérias desse setor não sejam tratadas como 
algumas outras que não são merecedoras de serem 
tratadas como empresários. Nesse sentido, também 
tenho me comprometido a evitar que generalizações 
dessa maneira afetem pessoas sérias. E, nos Estados 
de Mato Grosso e Rondônia, tivemos uma postura de 
governo que, em nenhum momento, contribuiu para 
cumprir com os requisitos apresentados pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente ou pelo Governo como um todo, 
numa lógica de melhor entendimento para o setor ma-
deireiro. Com isso, o que vemos são Estados como o 
de V. Exª sendo prejudicados. Portanto, só resta agra-
decê-lo e parabenizá-lo pela preocupação. Naquilo 
que eu puder ajudar, quero fazê-lo e gostaria de me 
irmanar na preocupação de V. Exª, a fim de darmos 
uma melhor garantia de trabalho ao setor florestal da 
Região Amazônica.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado 
pela contribuição, Senador Sibá Machado. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Mozaril-
do Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Valdir Raupp, V. Exª foi Governador de Rondônia, 
portanto, conhece muito bem a Amazônia. Seu pro-
nunciamento foi belíssimo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – V. Exª 
tocou num ponto que considero crucial: nós, da Amazô-
nia, não podemos estar sendo generalizados – quando 
digo nós, refiro-me aos empresários que lá trabalham 
seriamente, que pagam duras penas, inclusive com 
doenças que não existem em outra regiões do Brasil, 
como a malária e a leishmaniose. Não podemos, to-
dos, ser tratados como se fôssemos bandidos. V. Exª 
faz muito bem ao defender as pessoas sérias que tra-
balham na Amazônia em benefício do Brasil.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, 
Senador Mozarildo Cavalcanti. Concluo, pois o meu 
tempo está se esgotando. Sr. Presidente, o que que-
remos é isto: melhores condições de vida para o povo 
da Amazônia, mais geração de emprego e renda e que 
não tiremos os empregos já escassos que temos no 
nosso Estado, Rondônia, e na nossa Amazônia.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/

PT – RJ) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sena-
dor José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para falar 
como Líder da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Se V. Exª assim desejar, poderá usar da 
palavra agora, imediatamente.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Prefiro falar 
agora.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Concedo a palavra ao Senador José 
Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no último dia 28 de junho, uma terça-feira, 
tivemos uma reunião com o Ministro Antônio Palocci, 
no Ministério da Fazenda. Estavam presentes diversos 
Senadores da Oposição e alguns Senadores da Base 
do Governo, inclusive o Senador Aloizio Mercadante, 
Líder do Governo nesta Casa. Entre os Senadores 
da Oposição, estavam o Líder José Agripino, o Líder 
Arthur Virgílio, o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
Senador Tasso Jereissati e outros Senadores. 

A idéia dessa reunião era exatamente cobrar do 
Governo Federal os recursos necessários para dois 
temas que consideramos fundamentais. Primeiro, os 
recursos para as pessoas que foram atingidas pelas 
últimas enchentes do Nordeste, principalmente, em 
Recife, Salvador e Maceió. E segundo, pleitear o retor-
no dos investimentos dos metrôs de Recife, Fortaleza, 
Belo Horizonte e Salvador.

As últimas chuvas, Sr. Presidente, só em Pernam-
buco, deixaram 24 mortos e 4 mil famílias desabrigadas 
em 16 Municípios da região metropolitana do Recife 
e do interior do Estado. Isso foi logo no início do ano, 
mais ou menos, em fevereiro ou em março. O Governo 
Federal praticamente interrompeu todos os repasses 
para os metrôs das capitais. 

Essa foi, então, a razão que nos levou à presen-
ça do Ministro Antônio Palocci, a convite, diga-se de 

passagem, do Senador Aloizio Mercadante, Líder do 
Governo nesta Casa.

E por quê? Porque naquele dia iríamos votar a 
Medida Provisória nº 241, que abria um crédito ex-
traordinário em favor do Ministério da Defesa e de 
Encargos Financeiros da União, no valor global de 
R$299 milhões, que serviriam para pagar os bancos: 
aproximadamente R$200 milhões pelos serviços que 
os bancos prestam nos programas sociais do Gover-
no; os outros R$100 milhões para serem distribuídos 
às vítimas do Tsunami, que aconteceu na Ásia, e tam-
bém para a manutenção das Forças Expedicionárias 
Brasileiras que estão no Haiti.

Sr. Presidente, nós, da Oposição, tendo em vista 
que não conseguimos a resposta a esses pleitos que 
consideramos não nossos, da Oposição ou de qualquer 
Partido, mas das comunidades que representamos 
nesta Casa, basicamente a comunidade das capitais 
Recife, Salvador e Fortaleza, fomos conversar com o 
Ministro Antônio Palocci, que teve conosco uma con-
versa bastante longa, quando pudemos colocar, de 
uma maneira aberta, todos os nossos pontos de vista. 
Fizemos, então, um acordo no sentido de não obstruir 
a votação daquela medida e, com isso, o Ministro se 
comprometeu – isso aconteceu na terça-feira – com 
a edição, na quinta-feira daquela mesma semana, 
da medida provisória que levaria os recursos para as 
cheias e para os flagelados dessas cidades. S. Exª 
também se comprometeu a resolver a questão dos 
metrôs desses três Estados.

Na verdade, Sr. Presidente, estão completando 
duas semanas hoje e, até agora, não temos nenhu-
ma notícia de que esses atos tenham sido realizados. 
A idéia era de que naquela mesma semana saísse a 
medida provisória e, na outra semana, começassem 
as reuniões, inicialmente sobre o metrô de Fortaleza, 
depois sobre o metrô de Salvador e, posteriormente, 
sobre o metrô de Recife, porque, neste último, a obra 
está praticamente paralisada, considerando que du-
rante o Governo Lula estamos recebendo uma média 
mensal que corresponde mais ou menos a um terço do 
que recebíamos no tempo do Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. E é sabido que, se não 
se tem um valor mínimo necessário para que uma 
obra continue, isso faz com que ela fique prejudicada, 
pois se vai estragando, constituindo, hoje em dia, um 
risco muito grande.

Em relação a essa questão das enchentes, no 
ano passado, em 2004, houve uma grande enchente 
e o Governo se recusou a editar uma medida provisó-
ria, não chegando nenhuma ajuda àquelas pessoas 
atingidas por aquela catástrofe. Desta vez o Governo 
já evoluiu. O Ministro Ciro Gomes, que, da outra vez, 
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afirmou que não seria editada a medida provisória, dis-
se que agora seria. Só que S. Exª faz essa afirmação, 
mas nada acontece.

Então, vim aqui exatamente para cobrar do Go-
verno Federal, por meio do Líder Aloizio Mercadante, 
portanto da Liderança do Governo nesta Casa, que 
o Ministro Antônio Palocci cumpra sua palavra, faça 
aquilo que prometeu, ou seja, a medida provisória dos 
atingidos pelas enchentes e as reuniões para definir os 
investimentos no metrô dessas três capitais. 

Também gostaria de dizer que, se até o final 
desta semana não formos atendidos, vamos ter que, 
novamente, obstruir a pauta da Casa para que possa-
mos ser ouvidos e para que o Ministro Antônio Palocci 
cumpra aquilo que prometeu.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-

co/PT – RJ) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, Senador João Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os holofotes 
estão voltados para as CPIs e para as investigações. 
Estão todos atentos aos depoimentos. No entanto, não 
nos podemos esquecer dos demais problemas que 
afetam a vida de todos os brasileiros. 

Um dos assuntos que trago hoje à tribuna, inclu-
sive já levantado hoje pelo Senador Osmar Dias, é de 
extrema gravidade, por se tratar de direito e de questão 
relacionada à saúde do cidadão. Falo da rotulagem dos 
produtos que contenham organismos geneticamente 
modificados. Esse assunto é de interesse de todos 
nós, que nos alimentamos a partir de produtos que 
compramos nos supermercados. 

Para relembrar, faço aqui um pequeno histórico. 
No início de 2003, foram editadas duas medidas provi-
sórias: a de nº 113 e a de nº 131. Aquela foi a primeira 
a liberar a comercialização da safra de soja transgêni-
ca, porém manteve o veto ao plantio; esta, a Medida 
Provisória nº 131, aprovada no fim de setembro, além 
de liberar a comercialização da safra de soja trans-
gênica (safra 2003/2004), permitiu também o plantio 
de Organismos Geneticamente Modificados – OGMs, 
somente para essa temporada.

A exigência de identificação para os consumido-
res de produtos geneticamente modificados consta do 
decreto presidencial de 24 de abril de 2003, Decreto 
nº 4.680, que regulamenta o direito à informação. O 
art. 2º dessa lei determina que:

Na comercialização de alimentos e ingre-
dientes alimentares destinados ao consumo 
humano ou animal, que contenham ou sejam 
produzidos a partir de organismos genetica-

mente modificados, com presença acima do 
limite de 1% do produto, o consumidor de-
verá ser informado da natureza transgênica 
desse produto.

O §1º desse artigo determina que, tanto nos pro-
dutos embalados como nos vendidos a granel ou in 
natura, o rótulo da embalagem ou do recipiente em que 
estão contidos os OGMs deverá constar, em destaque, 
o símbolo da letra “T”, definido mediante portaria do 
Ministério da Justiça.

Lembro-me de que há um ano, quando o Mi-
nistério da Justiça lançou o símbolo da presença de 
transgênico nos alimentos, tive a oportunidade de as-
sistir à notícia pela televisão, mas até hoje não encon-
trei em nenhuma embalagem de supermercado esse 
símbolo identificando a presença de transgênicos nos 
alimentos.

Passados dois anos e quase três meses da edi-
ção desse Decreto, não vemos em nenhum produto o 
símbolo “T”. Portanto, os consumidores estão vulne-
ráveis e à mercê dos desmandos das indústrias que 
descumprem a lei. Também não se soube até hoje que 
algumas dessas empresas tenham sido multadas, ape-
sar de o descumprimento das regras de rotulagem de-
finidas pela Portaria nº 2.658, do Ministério da Justiça, 
de dezembro de 2003, implicar o pagamento de multas 
que podem variar de R$200,00 a R$3 milhões.

Trata-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
da saúde do povo brasileiro. Nada existe que compro-
ve que esses OGMs façam bem, muito pelo contrário. 
Recentes estudos – e aí faço um alerta: secretos – re-
alizados pela Monsanto – a mesma Monsanto que está 
extorquindo os plantadores de soja do Rio Grande do 
Sul, como foi denunciado ainda há pouco pelo Senador 
Osmar Dias – revelam que ratos alimentados por três 
semanas com o milho transgênico Mon 863, produzido 
pela multinacional, apresentaram anormalidades nos 
rins e na composição do sangue.

Ressalto que a mesma notícia repercutiu em vá-
rios jornais da Europa e na Folha de S.Paulo, no Brasil. 
Não me lembro de ter lido essa notícia em outros jornais. 
A Folha de S.Paulo eu tenho no meu arquivo.

O famoso geneticista molecular Arpad Pusztai, 
em outra ocasião, já havia apresentado estudos rea-
lizados também com ratos, os quais, alimentando-se 
de batatas geneticamente modificadas, apresentaram 
redução dos testículos, atrofia do fígado e anormali-
dades em outros órgãos, além de alergia e resistência 
a antibióticos.

A Monsanto nega qualquer malefício desses 
OGMs; no entanto, nega-se a publicar qualquer pes-
quisa de impacto à saúde humana.
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E nós trouxemos pesquisadores da Europa, em 
2003, quando estava havendo o debate nesta Casa, 
que mostraram as raras pesquisas dos impactos pro-
vocados pelo uso de organismos geneticamente mo-
dificados. Mas, ainda assim, ficamos na dúvida e ter-
minamos aprovando projetos que, agora, geram con-
seqüências danosas para a economia e, quem sabe, 
para a saúde. Vamos ver lá na frente.

Apesar do indiscutível avanço, dois aspectos do 
decreto ainda violam os direitos dos consumidores. O 
primeiro deles é que produtos altamente processados, 
como os biscoitos, bolos, massas, chocolates, óleos, 
margarinas e os derivados, além de papinhas para be-
bês, não são rotulados, pelo simples fato de que, ao 
longo do processamento, é destruída a possibilidade 
do organismo geneticamente modificado ser detectado. 
O outro é a limitação de 1%, pois, segundo testes já 
realizados no Brasil pelo Instituto de Defesa do Con-
sumidor – Idec, muitos alimentos, ao serem proces-
sados, apresentam menos de 1% e, nestes casos, o 
consumidor ficará sem qualquer informação. Por isso, 
a importância do rastreamento desse produto.

O consumidor quer saber sobre a origem dos 
aditivos e ingredientes e tem esse direito. Todos temos 
esse direito. Quer saber de onde foi retirado o gene 
para modificar o organismo. E quer saber o que essa 
modificação faz. Então, o rótulo frontal tem que infor-
mar que o produto foi feito a partir de, por exemplo, 
soja transgênica. O que o consumidor faz ou não com 
a informação do rótulo não é assunto para geneticista; 
é um direito legítimo e legal do consumidor.

Outro grave problema enfrentado pelos produto-
res gaúchos da soja transgênica Roundup Ready, da 
empresa Monsanto, problema este muito previsível – e 
nós alertávamos aqui –, é a cobrança dos royalties des-
se grão. Vejamos: essa soja foi contrabandeada para o 
Brasil. Essas sementes de soja transgênica entraram 
por contrabando, e o Estado brasileiro legalizou o con-
trabando, fazendo vista grossa com o crime. As medidas 
provisórias citadas, como disse, legalizaram o crime. 
Hoje, porém, esses mesmos produtores reclamam da 
cobrança exorbitante desses royalties. Todos sabiam 
que, mais cedo ou mais tarde, isso aconteceria.

A Monsanto não introduziria suas sementes no 
Brasil sem fins lucrativos e ela introduziu de forma 
clandestina essas sementes. Bancou a clandestini-
dade e a ilegalidade, porque sabia que, no futuro e 
conhecendo bem o Estado brasileiro, isso acabaria 
sendo legalizado.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Vejam: apenas o mercado brasileiro de sementes 

de soja transgênica pode render mais de R$1 bilhão 
por ano em taxas de uso dessa tecnologia. Então, ela 
estava certa na hora em que introduziu as sementes 
clandestinamente, em que bancou a clandestinidade.

Não contabilizamos nesse R$1 bilhão as vendas 
casadas do herbicida da Monsanto, que vai junto com 
a soja a ele resistente. E, por opção, os produtores de 
soja que usam essas sementes engordam cada vez 
mais os cofres da Monsanto. Só que isso é uma ques-
tão de opção. Os agricultores deixaram de plantar as 
sementes selecionadas há 30 anos pela Embrapa para 
trocá-las por sementes geneticamente modificadas. Foi 
uma troca consciente. Eles optaram por isso.

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Essa é uma questão de opção.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – V. Exª tem dois minutos para concluir o 
seu pronunciamento.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Dois minutos é muito tempo! Obrigado, Sr. Presi-
dente.

O que não podemos fazer é tirar o direito do ci-
dadão de optar pelo que quer consumir. O que não 
podemos fazer é impor ao consumidor produtos que 
contenham Organismos Geneticamente Modificados 
sem lhe dar a opção de escolha, opção essa que os 
produtores de soja transgênica tiveram. Eles poderiam 
fazer a opção pelas sementes tradicionais, seleciona-
das e altamente produtivas, mas fizeram a opção pelas 
sementes geneticamente modificadas e estão pagando 
um preço terrível por isso.

Muitos consumidores estão preocupados com 
os riscos que os transgênicos possam representar à 
saúde. No entanto, mesmo que um dia fique provado 
que um certo alimento transgênico não faz mal à saú-
de, ainda assim tem que ser rotulado, pois inocuidade 
e valor nutritivo não são os únicos quesitos que inte-
ressam ao consumidor. É um direito do consumidor a 
informação. É um direito do cidadão e da cidadã re-
ceberem todas as informações por meio da rotulagem 
dos alimentos que cada um de nós ingere e compra 
no supermercado.

O que tem de ser feito é cumprir a lei. Aqui, não 
há o que discutir. É necessário que a fiscalização entre 
nos supermercados e exija que se cumpra a lei. Eu me 
recuso a consumir alimentos em que haja transgêni-
cos. No entanto, não tenho opção de escolha, porque 
a lei não é cumprida, e o problema do nosso País é 
fazer cumprir a lei. No dia em que cumprirmos a lei, 
certamente não viveremos a crise que estamos viven-
do neste momento.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/

PT – RJ) – A Presidência agradece a V. Exª, Senador 
João Capiberibe.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sena-
dor Jorge Bornhausen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª , de acordo 
com o Regimento da Casa, que, no momento oportu-
no, antes da Ordem do Dia, me seja concedida a pa-
lavra, de acordo com o documento que já está sobre 
a Mesa, em nome da Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Senador Jorge Bornhausen, se V. Exª 
assim o desejar, poderá fazer uso da palavra agora. 
(Pausa.)

Tem a palavra o Senador Jorge Bornhausen pela 
Liderança do PFL.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pela 
Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, nem sempre é fácil a 
missão de presidir um partido político. Dizia-me, há 
tempos, o nosso eminente Senador José Sarney, que 
foi Presidente de partidos durante muito tempo, que era 
mais difícil ser Presidente de partido do que Presidente 
da Funai. Evidentemente, compete a quem escolhido 
para essa função, por obra, arte e confiança dos seus 
correligionários, exercer o seu mandato de forma cor-
reta, digna e exemplar. Assim tenho procurado fazer, 
dentro das minhas limitações, durante esse longo tempo 
em que presido, com muita honra, a Comissão Execu-
tiva Nacional do Partido da Frente Liberal.

Há três semanas, presenciei, num programa de 
muita audiência, o Fantástico, num domingo, na minha 
casa, acusações peremptórias a Deputados estadu-
ais de Rondônia, inclusive ao Presidente da Assem-
bléia Legislativa, único representante do meu Partido 
naquela Casa. Eram provas insofismáveis, recolhidas 
pela Polícia Federal. Não tive dúvidas e assumi a res-
ponsabilidade de antecipar a reunião da Comissão 
Executiva Nacional, e, na forma do Estatuto, punimos 
com o cancelamento de filiação partidária imediata o 
Deputado Carlão de Oliveira.

Ontem, eu cumpria um roteiro no meu Estado, 
compromisso assumido até pensando que haveria 
o recesso parlamentar do mês de julho. Eu estava 
acompanhado do Presidente estadual do meu Parti-
do, o Prefeito Raimundo Colombo, candidato do PFL 
a Governador de Santa Catarina, quando fui aciona-
do por uma emissora de rádio, que me relatava cenas 

ocorridas em Brasília com um Parlamentar da legenda 
do PFL e me perguntava quais as providências que o 
Partido iria adotar.

Como guardião da imagem do PFL, como respon-
sável, perante todos os filiados, pelo bom exemplo que 
deve dar um partido político, tive o cuidado de dizer que 
iria convocar para hoje a Comissão Executiva Nacional 
do PFL para tratar especificamente do assunto.

Acionei o Secretário Executivo do Partido. Retor-
nei de São Francisco do Sul, onde eu estava, fui de 
carro para Curitiba, peguei o avião, cheguei à noite, 
conversei com os Líderes da Câmara e do Senado, 
e, hoje, às 12 horas, reunimos a Comissão Executiva 
Nacional do PFL para…

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – 
…decidir sobre a questão que era importante para 
o País, que era importante também para se dar uma 
satisfação à sociedade brasileira. E essa decisão está 
contida na nota oficial que passo a ler da tribuna do 
Senado Federal:

A Comissão Executiva Nacional do PFL, 
hoje, extraordinariamente reunida para ana-
lisar os acontecimentos e atos que, ontem, 
envolveram o Deputado Federal e bispo João 
Batista, informa que:

Considerando que a Igreja Universal do 
Reino de Deus, em comunicado oficial, assu-
miu a total responsabilidade pelo transporte e 
pela propriedade do dinheiro, ontem apreen-
dido pela Polícia Federal;

Considerando que o referido parlamentar 
assumiu, como bispo, a responsabilidade de 
ter praticado os atos por ordem e autorização 
de sua Igreja;

Considerando que o Deputado João Ba-
tista sempre cumpriu lealmente as determina-
ções de bancada, mas, no caso em exame, 
contrariou princípios básicos inerentes à ati-
vidade parlamentar e partidária (art. 65, letra 
a), resolveu, na forma do artigo 100, letra b, 
combinado com o § 4º do artigo 102 do Esta-
tuto do PFL, cancelar a filiação partidária do 
Deputado Federal João Batista, esclarecendo 
que isso não implica qualquer pré-julgamento 
sobre os atos que praticou em nome de sua 
Igreja, que serão examinados na forma da 
Constituição e das leis vigentes. (sic)

Brasília, em 12 de julho de 2005.
Cumpro, portanto, o dever de informar aos meus 

Pares a decisão do meu Partido a respeito do que on-
tem aconteceu no Brasil.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/PT 

– RJ) – A Mesa agradece ao Senador Bornhausen.
O próximo Senador inscrito é o Senador Alvaro 

Dias, a quem concedo a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, num momento de con-
juntura interna tão turvo, devemos ter serenidade para 
analisar qualquer questão no plano externo, principal-
mente quando se tratarem de relações bilaterais. 

A polêmica em torno da possível instalação de 
uma base militar norte-americana permanente no Pa-
raguai vem gerando muito ruído na mídia brasileira. 
Cito como exemplo um artigo bem elaborado do jor-
nalista Mauro Santayana*, da Agência Carta Maior, 
que inicia dizendo:

Com os olhos em Roberto Jefferson, não estamos 
atentos ao que se passa ali, no Paraguai. O governo 
de Assunção acaba de autorizar o estacionamento de 
tropas norte-americanas em seu território. Pela primeira 
vez teremos bases estrangeiras permanentes na Amé-
rica do Sul, e em região estratégica continental.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi do 
Senador Cristovam Buarque material encaminhado 
pela Embaixada do Paraguai em Brasília, desmentin-
do o que foi veiculado na imprensa brasileira. O teor 
do material enviado ratifica declarações anteriores do 
Embaixador do Paraguai no Brasil, o Sr. Luiz Gonza-
les Árias. O Embaixador afirmou que não passa de 
especulação a informação veiculada na mídia sobre 
uma suposta autorização para que os Estados Uni-
dos tivessem uma base permanente para operações 
de tropas militares no Paraguai, nas proximidades da 
Usina Hidrelétrica de Itaipu. Segundo ele, as autori-
zações dadas até agora pelo Congresso paraguaio 
para operações militares dos Estados Unidos no País 
são temporárias, como ocorre normalmente com mis-
sões internacionais de cooperação, até mesmo com 
o próprio Brasil.

É importante ressaltar que, no nosso entorno, 
a presença militar norte-americana é expressiva. Ela 
é particularmente forte na Colômbia, no Equador, na 
Bolívia e no Peru, justificada, em todos os casos, pelo 
combate ao narcotráfico. 

No caso colombiano, instrutores militares dos 
Estados Unidos treinam forças locais na luta contra 
as duas organizações de guerrilha do País: as For-
ças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o 
Exército de Libertação Nacional (ELN). 

Existem muitos estudos sobre a presença mili-
tar dos Estados Unidos na América do Sul, que são 
a base de vários trabalhos apresentados na Escola 

de Comando e Estado Maior do Exército, no curso de 
Especialização em Política Estratégica e Alta Admi-
nistração Militar.

“Os principais reflexos para o Brasil da 
expressiva presença norte-americana nos pa-
íses da América do Sul são: diminuição da ca-
pacidade brasileira de projetar poder em âmbito 
regional e a existência de um “cinturão” de insta-
lações norte-americanas próximas às fronteiras 
brasileiras, principalmente na região amazôni-
ca”, afirma o autor de um desses estudos, o 
Coronel José Alberto da Costa Abreu.

No estudo intitulado “A História das Relações In-
ternacionais dos Estados Unidos e a Luta Contra as 
Drogas”, o Major de Infantaria do Exército americano 
Frederick Stephen Barrett, aceito como aluno da Ece-
me como parte do intercâmbio entre os dois países, 
afirma que o Brasil é mais reticente aos americanos 
do que outros países do continente. 

“Embora alguns países realmente te-
nham recebido com bom grado o envolvimen-
to de tropas americanas na guerra contra as 
drogas, o Brasil considera qualquer envol-
vimento direto de tropas americanas como 
uma ameaça à soberania nacional. Portanto, 
o assunto nem mesmo é discutido”, escreve 
o major norte-americano.

O Brasil tem com a Colômbia uma fronteira de 1,8 
mil km de extensão, com densa floresta e população 
rarefeita. A nossa fronteira com o Paraguai é de 1,365 
mil km e com características bem diversas. Portanto, 
temer a eventual presença militar norte-americana no 
Paraguai é desconsiderar que a referida presença já 
acontece em vários países limítrofes, principalmente 
na Colômbia.

Após os atentados terroristas de 11 de setembro 
de 2001, as ações de combate ao terrorismo, no mun-
do inteiro, intensificaram-se. Nesse novo contexto, é 
tênue a noção de soberania interna quando se trata de 
combater o terrorismo, esteja ele onde estiver.

A série de ataques terroristas em Londres, pro-
movida pela organização secreta Al Qaeda, planeja-
da para coincidir com a abertura da reunião do G-8 
na Escócia, deverá intensificar as ações anti-terror no 
mundo inteiro.

Portanto, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, 
esse é o comunicado do Ministério das Relações Ex-
teriores do Paraguai, dando a informação de que o 
governo do Paraguai não subscreveu nenhum acordo 
com os Estados Unidos da América e que o Poder Exe-
cutivo aceitou a realização de exercícios e intercâmbios 
militares bilaterais no Paraguai, em período de curta 

    153ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23199 

duração, entre 1º de junho de 2005 e 1º de dezembro 
de 2006, com a participação de membros das Forças 
Armadas dos Estados Unidos da América. 

Espero que esse comunicado do Ministério das 
Relações Exteriores do Paraguai possa, realmente, 
nos tranqüilizar, porque não é a primeira vez que nos 
sentimos ameaçados, sobretudo a pretexto de se com-
bater o terrorismo que se instalaria na tríplice fronteira, 
como se ela fosse uma extensão do Iraque ou, enfim, 
dos países onde o terrorismo realmente assusta. 

O Sr. Jefferson Peres (PDT – AM) – Permite-me 
V. Exª um aparte, Senador Alvaro Dias? 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Concedo, 
com prazer, o aparte ao Senador Jefferson Péres, que 
é também membro da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional desta Casa. 

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador 
Alvaro Dias, a instalação de uma base permanente 
dos Estados Unidos em qualquer país vizinho deve-
nos preocupar. No caso da Colômbia, é difícil fazermos 
alguma coisa, embora isso nos preocupe, porque não 
temos com aquele país vínculos especiais. Não é o 
caso do Paraguai, que é membro do Mercosul. Con-
quanto tenha havido um desmentido do Embaixador, 
onde há fumaça há fogo. Seria bom prevenir. Parece-
me que nós, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, poderíamos provocar o Itamaraty 
no sentido de modificar ou introduzir uma cláusula no 
Tratado do Mercosul. Da mesma forma que existe a 
cláusula democrática, pela qual se um país membro 
violar o Estado de Direito e implantar um regime dita-
torial ele será excluído do tratado, poderíamos incluir 
uma outra cláusula estabelecendo que terceiros paí-
ses não poderiam – sem mencionarmos os Estados 
Unidos – instalar bases permanentes em nenhum dos 
Estados-membros sem prévia consulta e aprovação de 
todos os membros. É uma sugestão que lhe faço. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Jefferson Péres. É uma sugestão inte-
ligente, Senador. 

Recentemente – já concederei apartes aos Se-
nadores Eduardo Azeredo e Romeu Tuma – participa-
mos, em Foz do Iguaçu, de uma reunião da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com a pre-
sença dos Senadores Romeu Tuma, Eduardo Azeredo, 
Flexa Ribeiro, Arthur Virgílio e outros Srs. Senadores, 
oportunidade em que nos comprometemos de retribuir 
a visita aos senadores paraguaios, que participaram 
daquela reunião da Comissão de Relações Exteriores, 

creio que para o próximo mês, portanto, agosto. Acre-
dito que será a oportunidade para levarmos a suges-
tão dada pelo Senador Jefferson Péres, relativamente 
ao que diz respeito a essa preocupação, sobre a qual, 
realmente, devemos refletir acerca da importância de 
medidas preventivas, como nos sugere o S. Exª, o Se-
nador Jefferson Péres. 

Concedo o aparte ao Senador Eduardo Azere-
do; e, em seguida, o concederei ao Senador Romeu 
Tuma. 

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Alvaro Dias, apenas para dar-lhe a notícia de que 
o Presidente da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, Senador Cristovam Buarque, já en-
caminhou correspondência ao Ministro Celso Amorim 
– tenho aqui a cópia, na qualidade de vice-Presidente 
daquela Comissão –, formulando perguntas a S. Exª 
sobre se os acordos do Mercosul prevêem algum tipo 
de consulta entre os membros, para casos de acordos 
bilaterais com terceiros países, como o celebrado en-
tre o Paraguai e Estados Unidos da América, e quais 
as implicações dessa decisão paraguaia para o Brasil. 
Naturalmente, a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional já se posicionou junto ao Itamaraty, 
solicitando tais informações, que V. Exª nos traz de 
maneira correta. A preocupação deve existir, porque, 
afinal de contas, trata-se de um país vizinho, com quem 
temos relações muito próximas, já que fazemos fron-
teira com o Paraguai.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Até porque, 
Senador Eduardo Azeredo, as ameaças são constan-
tes. Somos alvo de grande preocupação, sobretudo 
em função daqueles episódios que levaram à tríplice 
fronteira a realizarem uma grande manifestação pela 
paz inclusive.

Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Cumprimen-

to V. Exª. Também trouxe a nota que, com simpatia, o 
Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional nos 
encaminhou, pois faria o mesmo que V. Exª faz agora, 
não com a sua inteligência, que faz bem melhor do 
que eu faria.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Bondade 
de V. Exª!

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Trata-se de 13 
operações conjuntas, segundo a descrição feita no 
documento original da República do Paraguai, que 
nos foi enviado por meio da Embaixada, seguido de 
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tradução, não oficial, em anexo. Portanto, são 13 ope-
rações conjuntas, com vários tipos de exercícios, in-
clusive exercícios médicos. A nota insiste em que não 
há nenhum acordo assinado. Inclusive na declaração 
presidencial, há uma nota dizendo do compromisso do 
Mercosul com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional. E, de acordo com essa declaração, tem 
que haver a adesão de todos os Estados em qualquer 
decisão que possa infringir o inciso II do art. 98 do Es-
tatuto de Roma. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Então, já existe 
uma preocupação para que isso não aconteça. V. Exª 
citou a Colômbia. Quero dizer que estive em Letícia, 
lá na fronteira com Tabatinga, e constatei que a rede 
de observatório de radares, via satélite, é vista a olho 
nu naquele país. Como disse o Senador Jefferson Pé-
res, é certo que há muita coisa a ver, porque hoje já 
se detecta a entrada de elementos das forças revolu-
cionárias, que têm dado sinais evidentes aqui. Outro 
dia li que o juiz acusou a existência dos ensinamentos, 
principalmente para os grupos PCC (Primeiro Comando 
da Capital de São Paulo) e Comando Vermelho, que 
são treinados por essas forças da Colômbia. Então, é 
claro que devemos acompanhar de perto. Desculpe-
me por atrapalhar V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Romeu Tuma. V. Exª não atrapalha. 
Ao contrário, contribui, com muita inteligência.

Concedo o aparte ao Senador Sibá Machado, 
se houver tempo.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 
Alvaro Dias, este aparte é apenas para parabenizá-
lo por trazer esse tema ao Plenário, pois o tema está 
acima de qualquer Partido ou princípio ideológico, já 
que interessa ao Brasil e aos países componentes do 
Mercosul. Lembro-me de que já houve uma tentativa 
de base militar na Bolívia, o que causou um grande 
problema. Não podemos ficar aguardando uma decisão 
do governo paraguaio. Parabenizo V. Exª por trazer esse 
tema, e também a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional pelas providências tomadas. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Sibá Machado. 

Concluo, Sr. Presidente, destacando que, real-
mente, relativamente à soberania nacional, só há con-
vergência, nunca divergência entre todos nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Agradeço ao Senador Alvaro Dias.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena. 
(Pausa.).

Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel. 
(Pausa.).

Concedo a palavra ao Senador Tião Viana. 
(Pausa.).

Concedo a palavra ao Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as coisas estão 
tão quentes neste País que, ao abrirmos os jornais, 
pela manhã, ficamos surpresos, porque há denúncias 
por todos os lados: é avião levando dinheiro; é gen-
te levando dinheiro dento da roupa. Afinal, mais uma 
vez, o que estamos fazendo aqui, nós, Senadores e 
Deputados, a não ser constatarmos que a população 
começa a pensar que todos nós estamos envolvidos 
nesse mar de denúncias, de corrupção, enfim, de tudo 
o que está acontecendo aí? O País vai parar? 

Estamos chegando à conclusão de que não há 
mais reservas de Parlamentares – refiro-me a Sena-
dores – para a ocupação dos devidos postos que lhes 
são devido nas Comissões, acompanhados por seus 
respectivos suplentes. Não temos mais os 81 Senado-
res em disponibilidade. E, depois de vermos tudo isso, 
vem alguém e diz que há uma proposta para levar o 
País ao déficit zero. Isso significa que devemos reunir 
todo o dinheiro do País para pagarmos a dívida. De-
pois de zerarmos a dívida, vem o céu, vem a bonança 
e tudo o mais. Ora, o Senador Mão Santa, de vez em 
quando, levanta aqui uns números que nos deixa es-
tarrecidos, números relativos a impostos – que S. Exª 
acha que passa dos setenta –, ao arrocho dos juros 
e aos investimentos, que caem e ficam dependendo 
da oscilação do dólar ou do que for. Afinal, vamos fa-
zer o quê? 

Déficit zero. O que estamos produzindo como ri-
queza já está sendo exportado. As estatísticas revelam 
que o Brasil passou da casa dos cem bilhões, não sei 
se sete, seis, dez a mais dos cem. E o que representam 
esses cem bilhões? É o fruto do trabalho dos brasilei-
ros no campo, nas indústrias, nas fábricas etc. Mas, 
seguramente, no campo está a maior força. E o que 
nós exportamos do campo com os lavradores, com os 
tratores parados aqui na avenida? E chamaram isso de 
uma “avenida do tratoraço”, reclamando dos recursos, 
para poder saldar as suas dívidas para plantar. Então, 
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nós não temos dinheiro para financiar o plantio daquilo 
que nos carrega em direção aos R$100 bilhões? O que 
deveríamos fazer? Onde aplicar o dinheiro da melhor 
maneira, o pouco que sobra?

Ontem eu falei nas estradas, que trazem um pre-
juízo de treze bilhões: seis bilhões em litros de diesel 
jogados fora e sete bilhões do aumento do frete. As 
empresas transportadoras elevaram o frete em 30% 
para compensar os buracos, a quebra dos eixos. Arre-
bentam os pneus, arrebentam as carretas porque as 
estradas estão destruídas.

Então ficamos num dilema: aplica-se o dinheiro 
onde? Em quê? Em primeiro lugar, o que rende mais 
e depressa para um país carente de recursos, até 
para os seus investimentos? Devemos investir onde? 
Qual é o mercado que se apresenta para o Brasil, 
um País tropical, que tem sol, que tem terra, que tem 
água e que tem gente desempregada? Então, eu te-
nho gente desempregada, precisando trabalhar, eu 
tenho terra, tenho água e tenho sol. Sol! Ninguém se 
iluda. Deus criou este mundo perfeito e colocou o sol. 
Se não houver sol, na sombra não nasce nada. O sol 
é a grande força. A terra está ali e a planta começa 
a germinar por milagre de Deus. Então, o que é que 
nós, os humanos, que estamos aqui neste planeta 
azul, durante um período de tempo apenas, e agora 
nós, aqui no Senado, devemos fazer? O que podemos 
fazer? O que vamos fazer? Eu perguntaria: aplicar o 
dinheiro onde? A resposta é quase que imediata: eu 
aplicaria na terra.

Em quê? Está se falando em biodiesel. O biodiesel 
nasceu comigo, há trinta anos, quando eu era o Pre-
sidente da Empresa Brasileira de Transporte Urbano. 
Disso eu não abro mão, fui eu mesmo que fiz. Então, 
se os chineses querem álcool, se o Japão quer álcool, 
se a Europa quer o biodiesel, nós podemos produzir 
tanto biodiesel como álcool.

Eu vou parar no álcool, nem vou falar do bio-
diesel, por enquanto. Temos um milhão de hectares 
de terras só no Norte do Estado do Piauí, entre dois 
rios, o que eu chamaria de mesopotâmia piauien-
se: o rio Longá e o rio Parnaíba, ambos perenes. As 
terras que estão entre esses dois rios são a nossa 
mesopotâmia.

Se plantarmos um milhão de hectares de cana-
de-açúcar, teremos 150 milhões de toneladas de cana. 
A sessenta litros por tonelada, dá nove bilhões de litros 
de álcool. Em quanto tempo? Em três anos. É possí-
vel formar um canavial pesado capaz de produzir 150 

toneladas por hectare no máximo em três anos. E in-
veste-se quanto? Os donos da terra topam fazer uma 
associação. Eles entram com a terra como capital. É 
uma proposta. 

Estou olhando para Mão Santa, que será vir-
tualmente um candidato nosso ao Governo do Es-
tado, para nós fazermos um programa como esse. 
Dez bilhões de litros de álcool no Piauí! Sabe quan-
to isto representa em dinheiro, nove ou dez bilhões 
de litros de álcool, Senador Mão Santa? É dinheiro 
que se pode jogar na educação, na saúde, no re-
paro das estradas, na segurança. E geraremos 500 
mil empregos, com dois hectares para cada família, 
plantando cana.

Se virarmos para o outro lado e botarmos mais 
500 famílias plantando mamona e feijão, teremos ou-
tros bilhões de biodiesel, seguramente.

Então, neste instante em que o Brasil vive esse 
drama, vamos botar o dinheiro. Falar com quem? Va-
mos formar um grupo de trabalho aqui. Temos bem uns 
dez Senadores aqui que foram ex-governadores duas 
vezes – eu também fui, como vários aqui. Vamos for-
mar um grupo de trabalho com o pessoal da Câmara, 
ex-governadores também. Vamos fazer uma comissão 
e traçar um programa.

Vamos gerar 20 bilhões de litros de biodiesel e 
de álcool. Temos o mercado aberto pedindo aos bra-
sileiros que mandem álcool para eles. Eu acho que 
esse é o primeiro caminho. O resto vem por acrésci-
mo. Quem tem dinheiro aplica em educação, saúde, 
segurança etc. 

Agora, tem de gerar dinheiro, não com impostos. 
Concordo com o Senador Mão Santa: há impostos de-
mais. Temos de reduzir impostos e plantar. O País é 
rico quando produz. 

Lembro que, quando fizemos uma viagem aos 
Estados Unidos, observamos que só a renda agrícola 
do Estado da Califórnia é de mais de oitenta bilhões. 
E em quê? Laranja, cítricos, maçãs etc.

O Brasil pode produzir biodiesel e álcool, mas fica 
de braços cruzados. Tem que fazer alguma coisa!

Estou elaborando uma proposta que vou levar à 
Ministra Dilma Rousseff para que ela bata o martelo 
e crie uma empresa que cuide dos combustíveis al-
ternativos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Encerro 
já, Sr. Presidente.
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Quais são os combustíveis alternativos? Álcool e 
biodiesel são os primeiros. Não há ninguém tomando 
conta disso. A Petrobras está cuidando é de petróleo e 
gás. E quem cuida de biodiesel e álcool? O álcool já é 
uma realidade, mas precisamos dobrar sua produção. 
Para isso, precisamos de uma empresa. Vamos criar 
uma empresa brasileira de combustíveis alternativos, 
uma espécie de Biobras ou algo assim, que se encar-
regue de obter os recursos necessários. O retorno é 
tão imediato que essa empresa não vai precisar de 
dinheiro do Tesouro Nacional.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Alber-
to Silva...

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Com a 
permissão do Sr. Presidente, ouvirei V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Presidente Sa-
turnino, regimentalmente, o Senador Alberto Silva 
ainda dispõe de dois minutos, e, com a generosidade 
de V. Exª, deve dar mais três ou cinco, em respeito à 
experiência de Alberto Silva. Congratulo-me somen-
te na emoção e que o Piauí – tem que ser lembrado 
isso, nós temos que ensinar –, do Nordeste, é a solu-
ção, e a solução vem da natureza. O mais importante 
é o homem, tão bem representado pela inteligência 
de Alberto Silva; e, segundo, a água. São dezenove 
rios, seis perenes. V. Exª falou que de um lado estava 
o Longá, mas é o Poti – V. Exª sabe – e o Parnaíba, 
daí a mesopotâmia. E é lá no Poti que V. Exª sugeriu 
que se fizesse uma barragem com uma geradora de 
energia, e o Governo não atendeu. V. Exª foi o primeiro 
brasileiro a despertar para o biodiesel. Mas nós tam-
bém temos a riqueza do babaçu, lá e no Maranhão, 
que também pode ser associada e trazer ao Nordeste 
a riqueza. O grande erro do Governo Lula foi nesse 
aproveitamento do PT. Está aí o Ministro de Ciências 
e Tecnologia que deveria ter sido aproveitado, o Se-
nador Alberto Silva.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Muito 
obrigado.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 
Alberto Silva, concede-me um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Se o 
Presidente autorizar.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, conceda esse aparte, por um minuto?

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Um mi-
nuto.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino.Bloco/PT 
– RJ) – Terá V. Exª mais um minuto, mas pediria aos 
aparteantes que façam uso da palavra o mais breve 
possível, só para cumprimentar o orador.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Eu pre-
ciso dizer que o nosso Senador Alberto Silva é um 
incansável. Já disse reiteradas vezes que o conheci 
quando era criança, quando morava em Teresina e 
ele era então Governador do Estado do Piauí. Eu tive 
oportunidade de conhecer a experiência da mamona 
lá no Estado. Eu fui exatamente para tirar as minhas 
dúvidas, tirar as minhas conclusões. Acho que V. Exª 
está brilhante na defesa incansável dessa medida 
que, com certeza, é uma das saídas tanto do ponto de 
vista da tecnologia de substituição dos combustíveis 
poluentes, como da geração de emprego no campo. 
Eu não podia deixar de apartear V. Exª hoje. Parabéns 
pela insistência na matéria tantas vezes reiterada aqui 
na tribuna do Senado.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Muito 
obrigado.

Sr. Presidente, encerro, agradecendo a oportuni-
dade e dizendo ao Brasil: o Brasil tem jeito sim. Como 
não tem? Vamos juntar os nossos esforços e dizer ao 
Presidente Lula: “Puxe o cordão, Vossa Excelência 
mesmo, Presidente, sozinho. Mande apurar aquilo que 
está ruim no seu Partido. Vossa Excelência, Presiden-
te Lula, conta com as pessoas que querem o bem do 
Brasil nas duas Casas do Congresso”.

(Interrupção de som.)

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me per-
mite o uso da palavra?

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Eu não 
poderia deixar de ouvir o decano desta Casa, o homem 
que impõe respeito quando fala. Concedo o aparte ao 
nobre Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Eu vou conceder ao orador mais um minu-
to, somente para ouvir o aparte do Senador Romeu 
Tuma, de vez que há outros nobres colegas inscritos 
desejando falar.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador, que-
ro cumprimentá-lo. Quando ainda não era Senador, 
acompanhei de perto a história do Pró-álcool, que foi 
levado ao fracasso até pela falta do produto para os 
veículos que começaram a ter uma tecnologia perfeita. 
Hoje existe o motor Flex, que utiliza os dois combustí-
veis, a gasolina e o álcool, conjunta ou alternadamen-
te, sem precisar de nenhuma modificação de motor. 
Então, a tecnologia brasileira avançou muito. Assim, o 
álcool deve estar sendo procurado pelo mundo como 
combustível alternativo. E eu tenho acompanhado de 
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perto a inauguração de várias usinas em São Paulo, 
usinas também provenientes do Nordeste que estende-
ram sua produção para São Paulo, pela infra-estrutura, 
pelo plantio da cana, produzindo energia alternativa 
com o bagaço.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Exata-
mente.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Agora, quanto 
ao biodiesel, eu tenho dúvidas, porque me disseram 
que fica muito caro...

(Interrupção de som.)

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – (...) o Nordeste 
pode produzi-lo, mas no Sul ficaria cara a substituição 
das lavouras.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Agrade-
ço ao Sr. Presidente e oportunamente voltarei a falar 
sobre biodiesel.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Agradeço ao Senador Alberto Silva.

Não estando presente o Senador Arthur Virgílio, 
por estar na reunião de Líderes, concedo a palavra ao 
próximo inscrito, que é a Senadora Ana Júlia Carepa, 
por permuta com o Senador Sibá Machado.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigada. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
senhoras e senhores presentes e aquela população 
que nos assiste e nos ouve, quero dizer que fiquei 
feliz porque a Câmara dos Deputados, depois de dis-
cutir a matéria na Comissão Especial e aprová-la na 
Comissão da Amazônia, aprovou por unanimidade o 
projeto de gestão de floresta, que finamente chega ao 
Senado da República.

Como paraense, como amazônida, quero fazer 
um apelo às Senadoras e aos Senadores. O projeto 
– de vez em quando, recebo uma mensagem, um e-
mail – sofre, sim, muitos ataques. O projeto de gestão 
de florestas é visto por muitos como privatização das 
florestas brasileiras. Olhem, eu acho que temos de 
ter tranqüilidade e racionalidade para discutir essa 
questão sob a ótica do que está acontecendo hoje 
no Brasil.

Primeiro, alardeia-se que o desmatamento au-
mentou na Amazônia. Senador Sibá Machado, que 
é do Acre, da nossa Amazônia, nós sabemos que o 
desmatamento não aumentou na Amazônia. Aumen-
tou em dois Estados brasileiros: Mato Grosso e Ron-
dônia. Nos outros Estados, diminuiu. No meu Estado, 

o Pará, que era campeão de desmatamento, houve, 
nos últimos dois anos, uma redução de 20% no desma-
tamento. Houve, sim, uma ação mais firme de órgãos 
ambientais como o Ibama.

Não podemos deixar de encarar o problema da 
grilagem de terras. Precisamos separar o joio do trigo. 
Hoje, aqui, escutei parte do pronunciamento do Senador 
Valdir Raupp, que falava da preocupação com o setor 
de produtores florestais, conhecidos como madeireiros, 
que fazem, sim, o manejo florestal de forma correta, 
que são, sim, pessoas sérias. Não podemos colocar 
todos como sendo grileiros, como sendo predadores 
da floresta. Existem os grileiros, os predadores da flo-
resta? Existem. E esses nós vamos denunciar sempre. 
V. Exªs estão acostumados a ouvir e a ver da tribuna o 
meu mais veemente repúdio a essa forma predatória 
de exploração da nossa floresta.

Vamos encarar também a situação da forma 
como ela existe: o tamanho do nosso País, o tamanho 
da nossa Amazônia e o que aconteceu nos Governos 
anteriores, quando praticamente acabaram com os 
órgãos públicos. Agora, o Ibama fez concurso público 
para que possa ter melhores condições. Nós temos 
condições reais de fiscalizar toda a nossa floresta? 
Não temos. E o que é melhor? Fazer um processo lici-
tatório, dando oportunidades para as empresas brasi-
leiras tanto as grandes como as pequenas empresas, 
para que elas não sejam jamais detentoras da posse 
da terra. Aquele que quer fazer o manejo florestal não 
quer ser latifundiário. Quem quer explorar o produto da 
floresta – como, por exemplo, a madeira –, de forma 
sustentável, não precisa ser latifundiário. Quem quer 
fazer o manejo florestal de forma correta não precisa 
fazer o desmatamento irregular.

E o projeto de gestão de floresta foi aperfeiçoa-
do na Câmara – e eu tive oportunidade de discuti-lo 
desde a sua fase de discussão na Câmara. Aliás, digo 
que participei de talvez um dos primeiros momentos 
de discussão do projeto de Gestão de Florestas Pú-
blicas, quando, no final de 2003 ou início de 2004, 
o Ministério do Meio Ambiente chamou diversos dos 
setores da sociedade, envolvidos com o assunto, 
para debater um processo que permitisse a explo-
ração não predatória, a fim de impedir exatamente 
a grilagem e, por conta dessa grilagem, a violência 
e as mortes no campo, as quais lamentamos muito. 
Infelizmente, ainda somos o Estado campeão nesse 
setor. Não somos mais o campeão do desmatamento, 
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mas o Estado do Pará ainda é o campeão da morte 
e violência no campo.

Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-

dora Ana Júlia Carepa, certamente o Projeto de Ges-
tão de Florestas Públicas já passou por um crivo de 
avaliação muito profundo. A Câmara dos Deputados 
foi o palco dos maiores debates. Reiteradas vezes, 
a Ministra Marina Silva e pessoas de sua equipe de 
trabalho compareceram às Comissões daquela Casa 
para esclarecer todas as dúvidas que pairavam sobre 
o Projeto de Gestão de Florestas Públicas. No meu 
entendimento, as emendas, as negociações, os pontos 
que ainda não tinham sido maturados já foram con-
solidados. O projeto foi votado, para nossa surpresa, 
com uma representatividade muito grande; não tenho 
certeza se foi aprovado por unanimidade.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Foi por ampla maioria, pelo menos.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Foi por 
ampla maioria, com absoluta certeza. E eis que o pro-
jeto chega a esta Casa, fato importante nesta hora, 
tendo em vista o calor decorrente do assassinato da 
irmã Dorothy e dessa agenda muito brutal que acon-
teceu, a devassa no interior do Ibama, com a prisão 
de pessoas e com o trabalho da Polícia Federal. O 
que esse projeto pode trazer de salutar para aquela 
nossa região? Deixo muito claro, como V. Exª já citou 
com bastante ênfase, que muitas pessoas perguntam 
se essa medida não seria uma privatização. Na Ama-
zônia, é preciso que consideremos muito claramente 
a diferença entre o conceito que aquela sociedade 
tem sobre terra e floresta e a concepção do restante 
do País. Em qualquer outro lugar do Brasil, as pesso-
as lutam pela propriedade privada do solo. Vi que, na 
Amazônia, não é bem assim. O morador da floresta 
luta pela propriedade da floresta. Como ela não fica 
suspensa no ar e tem um chão para segurá-la, ele, 
então, é obrigado a brigar pelo chão, porque existe lá 
a floresta. Muitas vezes, se se retirar a floresta, aquele 
morador vai embora. Então, nesse caso, a gestão de 
florestas públicas vem no sentido de evitar a grande 
grilagem de terras estabelecida naquela região. São 
muitos pontos daquela área, que é enorme – 60% do 
território brasileiro. Imagine como se pode chegar em 
tempo real para coibir uma apropriação indébita de 
uma área daquela região! Nesse caso, devo dizer a 
V. Exª que foi de muito bom proveito ter tocado nesse 
assunto hoje. Vamos rogar para que todos os Partidos 

com representação no Senado Federal e suas Lide-
ranças possam compreender a extrema necessidade 
de votarmos esse projeto e de que ele seja aprovado, 
se ainda possível, antes do recesso – que, segundo 
estão falando, será de uma semana –, ou seja, ainda 
no mês de julho. Parabéns pelo pronunciamento!

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Obrigada, Senador Sibá Machado. Também espero 
que possamos votá-lo e aprová-lo o mais rapidamen-
te possível, até porque há várias contribuições dos 
diversos setores, inclusive do setor produtivo. Já ouvi 
de diversas pessoas, inclusive de Partidos de Oposi-
ção, que essa é uma luta do setor produtivo florestal 
há mais de dez anos. Mas esse Governo teve a co-
ragem de fazê-lo, e penso que a Câmara conseguiu 
aperfeiçoá-lo. Muitos deram contribuição por meio de 
emendas, que foram aprovadas. Então, acredito que 
teremos a tranqüilidade, a coerência e a ponderação 
de discutir esse projeto, para que possamos fazer o 
que é melhor.

Ouço o Senador Jefferson Péres, que também 
é da Amazônia.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senadora 
Ana Júlia Carepa, o desmatamento da Amazônia está 
ocorrendo, por um lado, pela fragilidade do aparelho 
estatal. A máquina pública brasileira tem sido sistema-
ticamente desmontada há mais de dez anos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Precisamos 
urgentemente começar a montar uma burocracia al-
tamente profissionalizada no serviço público, que in-
cluiria, obviamente, o Ibama. Por outro lado, V. Exª tem 
razão, pois falta um projeto racional de exploração da 
floresta amazônica, e o projeto enviado pelo Governo 
vai nessa linha. A única maneira de se compatibilizar 
a exploração de uma enorme riqueza nossa, que é a 
madeira, sem dúvida, com a preservação da floresta 
sem causar impacto ao meio ambiente é por meio do 
arrendamento de florestas públicas, como o Gover-
no está propondo. Eu sou Senador de oposição, mas 
não voto contra o Brasil nem faço demagogia. Estão 
colocando chifre em cabeça de cavalo. Pode contar 
com o meu apoio ao projeto aqui no Senado, Sena-
dora Ana Júlia.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – 
Obrigada, Senador Jefferson Péres. Eu não teria dúvida 
de sua postura em favor do Brasil, pois V. Exª é Senador 
pelo Estado do Amazonas, e sabemos dessa realidade. 
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Tenho certeza de que essa será a postura da maioria 
dos Senadores e das Senadoras, que compreendem 
que precisamos possibilitar a exploração sustentável 
dos nossos bens, dos nossos recursos naturais, senão, 
amanhã – quando digo amanhã, não estou falando 
amanhã, na quarta-feira, mas proximamente –, pode-
remos até ser processados pelas gerações futuras, 
porque hoje o Direito moderno já o permite, por não 
termos tomado as atitudes necessárias para impedir 
um crime maior contra a região amazônica. Então, 
acredito nesse projeto, nessa legislação...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– ...que permite a exploração, porque as empresas 
pagarão algo como se fossem royalties para o Esta-
do, para os Municípios, para a União. Portanto, vamos 
transformar o que acontece hoje – porque muitos não 
pagam um único centavo de imposto, exploram a terra 
de forma ilegal, grilando-a – em exploração sustentá-
vel. É preciso que haja, além do manejo sustentável, a 
transformação dos recursos desses impostos em mais 
serviços, em mais educação, em mais saúde, princi-
palmente para as populações que estão na Amazônia, 
que, sem dúvida, sofrem com o problema da grande 
diferença regional que ainda existe.

Poderemos voltar depois a esse assunto, porque 
o meu tempo está concluído, Senadores. Mas quero 
registrar, Senador Romeu Tuma, com a sua compreen-
são, que podemos sim dar, na verdade, esse presente. 
Não tenho nenhum problema por receber amanhã mais 
e-mails do que os que já recebo, criticando o projeto 
de gestão. É democrático, é legítimo, e a discussão 
democrática é importante.

Mas eu, que sou do Estado do Pará, eu, que sou 
da Amazônia, eu, que vivo essa realidade no campo, 
inclusive a da violência, posso testemunhar para todos 
aqueles que nos assistem e nos ouvem: essa é uma 
alternativa real e concreta para que impeçamos mais 
violência e para que possamos fazer, isto sim, a ex-
ploração sustentável dos nossos recursos naturais, de 
forma que a população também possa usufruir dessa 
riqueza, que é de todos nós.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ana Júlia 
Carepa, o Sr. Roberto Saturnino, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Romeu Tuma.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Pois não. V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador 
Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem.) – Quero fazer a minha inscrição, Sr. Presiden-
te, para falar após a Ordem do Dia, pela Liderança 
do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Mozarildo, pergunto a V. Exª se quer fazer 
uso da palavra, porque é a minha vez. O Senador Fer-
nando Bezerra, o Senador Antonio Carlos Magalhães 
e o Senador Heráclito Fortes estão ausentes. Seria eu 
o orador, então. Eu trocaria com V. Exª, que depois as-
sumiria a Presidência, se concordasse. (Pausa.)

V. Exª tem a palavra, Senador Mozarildo Caval-
canti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, há pouco mais de dois meses, foi 
publicada uma extensa matéria na revista IstoÉ Dinhei-
ro, com o sugestivo nome de “Sistema S: a maior ONG 
do Brasil”. Ao tomarmos conhecimento dos números 
envolvidos nas ações desenvolvidas pelo Sest-Senat, 
Sesi-Senai, Sesc-Senac, Senar e Sebrae, somos le-
vados a nos perguntar se iniciativas semelhantes não 
poderiam ser tomadas também por outros setores da 
economia brasileira.

O pioneirismo de expoentes do porte de um Erme-
lino Matarazzo, de um Euvaldo Lodi e de um Roberto 
Simonsen mostra o quão longe podemos chegar com 
planejamento e com visão de futuro.

Se retrocedermos no tempo pouco mais de 60 
anos, veremos que esses pioneiros souberam detectar 
com enorme precisão os gargalos que limitariam – ou 
mesmo impediriam – o desenvolvimento industrial e 
econômico brasileiro. O Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial – Senai – foi criado com o fim pre-
cípuo de educar trabalhadores para as necessidades 
ingentes de uma indústria que crescia e que se tornava 
cada vez mais complexa. Tal serviço seria financiado 
com recursos do próprio setor industrial.

O sistema foi tão bem-sucedido, que o Senai 
logo viu o escopo de suas atividades aumentado pela 
criação do Serviço Social da Indústria – SESI –, des-
tinado à promoção social dos trabalhadores e de seus 
familiares, inclusive no que tange à assistência médica 
e odontológica.
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Não tardou muito, Sr. Presidente, e iniciativas 
com o mesmo fim surgiram no setor de comércio, de 
agricultura e, mais recentemente, de transporte, isso, 
Srªs e Srs. Senadores, sem falarmos no enorme im-
pacto, na economia, das ações do Sebrae, que atua 
em um segmento – as micro e pequenas empresas 
– responsável por gerar 70% dos empregos do se-
tor formal. 

Os números do Sistema “S” são estonteantes e ex-
plicam por que suscitaram reportagem de capa de revista 
com título de “a maior ONG do mundo”. Se levarmos em 
conta aspectos meramente quantitativos, veremos que 
86,2 milhões de atendimentos médicos e odontológicos 
foram efetuados pelo Sistema “S” no ano passado; 158 
milhões de atendimentos foram realizados no âmbito 
da assistência social; 463 mil serviços de assessoria 
técnica foram prestados na área industrial.

Mas não é apenas a quantidade que importa, Sr. 
Presidente; a forma como tais ações são feitas é igual-
mente relevante. É esse ponto que me chama particu-
larmente a atenção. Um aspecto que me impressiona é 
a capilaridade que o Sistema logrou alcançar: são nada 
menos de 4.774 unidades e pontos de atendimento 
fixo em todo o Brasil, em mais de três mil Municípios, 
distribuídos nas 27 unidades federativas. São mais de 
dois mil tipos diferentes de cursos profissionalizantes 
oferecidos aos trabalhadores.

Chamo a atenção para esses aspectos da atu-
ação do Sistema “S” porque talvez seus pioneiros, 
há 60 anos, não pudesse antever a defasagem do 
setor público em atender, com oferta suficiente, nos 
anos que se seguiram, as demandas por uma edu-
cação voltada para a atuação profissionalizante. Bem 
sabemos que Governo Federal até busca fazer sua 
parte com as escolas técnicas. Muitas delas são, in-
clusive, referência em qualidade no ensino. Porém, 
o investimento, o número de vagas e a atualização 
educacional são francamente insuficientes para as 
necessidades do País.

Nesse ponto, as instituições que formam o Sis-
tema “S” fornecem oportunidades de atualização, 
reciclagem e mesmo de formação que dificilmente 
seriam encontradas no ensino público. Expoentes 
políticos como o próprio Presidente da República 
e o Deputado Federal Vicentinho, ambos técnicos 
formados pelo Senai, são exemplos notórios do que 
acabo de afirmar.

Em uma época em que a educação profissional 
se mostra cada vez mais importante para agregar valor 

aos produtos brasileiros, Senai, Senat, Senac, Senar 
e Sebrae oferecem oportunidades reais de inserção 
profissional e tornam o Brasil mais competitivo perante 
a concorrência externa.

A educação profissional é, sem dúvida, a face-
ta mais conhecida do Sistema “S”, mas está longe 
de ser a única. Não podemos – em hipótese alguma 
– relevar o papel social cumprido pelas instituições 
“siamesas”: o Serviço Social da Indústria, o Serviço 
Social do Comércio e o Serviço Social do Transporte. 
O mais interessante é que, hoje em dia, muitas das 
iniciativas na área de assistência social, esportes, la-
zer e cultura abrangem os membros não-associados 
da comunidade.

Uma vez mais, é impossível saber se os pionei-
ros puderam antever as imensas dificuldades que o 
setor público teria para atender, satisfatoriamente, 
as necessidades de saúde, lazer e cultura das ca-
madas menos favorecidas. Por vezes, o Sesc e o 
Sesi chegaram aonde o Poder Público ainda não se 
fez presente.

Isso, por um lado, é motivo para louvarmos os 
imensos avanços no campo profissional e social via-
bilizados por iniciativas do Sistema “S”, gerido e ad-
ministrado com recursos da iniciativa privada. Por 
outro lado, cabe perguntar se não seria adequado 
que outros setores da iniciativa privada e também do 
Poder Público tomassem como exemplo, para sanar 
outras carências e deficiências do sistema educacio-
nal e produtivo, os notáveis sucessos já alcançados 
pelo Sistema “S”.

Como os pioneiros do Sistema “S” demonstraram 
nos idos da década de 1940, formular um projeto de 
país é o primeiro passo para estabelecermos metas e 
prioridades. E, efetivamente, alcançá-las.

Sr. Presidente, ao encerrar o meu pronuncia-
mento, solicito a transcrição, na íntegra, da matéria 
publicada na revista IstoÉ Dinheiro sobre o Sistema 
“S”, que, como eu disse, é a maior ONG do mundo e 
tem prestado serviços incomensuráveis a uma faixa 
da população, exatamente aquela que mais precisa e 
que mais carente é, inclusive na questão dos recursos 
e do acesso à educação.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concordo com V. Exª, que será atendido na forma 
regimental.

Senador, peço que V. Exª me substitua na Pre-
sidência. (Pausa.)

O Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozaril-
do Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Tenho a honra de conceder a palavra 
ao Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, o constitucionalismo 
moderno, que adotou e consagrou a tripartição dos 
Poderes do Estado a partir da admirável construção 
teórica de Montesquieu, consumou-se como o garan-
te da convivência independente e harmônica entre o 
ramo Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ademais, 
como que revelando o superlativo grau de sofisticação 
do modelo, concedeu pela tradição, logo inscrita no 
próprio texto legal, a faculdade de os outros Poderes, 
observados criteriosos limites, exercerem tarefas típi-
cas de um terceiro. Caso mais evidente, e certamente 
polêmico na cena política brasileira dos últimos anos, 
é a possibilidade, constitucionalmente prevista, de o 
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Poder Executivo emitir normas, com força de lei, por 
intermédio das chamadas medidas provisórias.

Inscritas em nossa Carta Política pelo constituin-
te de 1988, em substituição aos então considerados 
“execráveis” decretos-leis, herança do primeiro Governo 
Vargas, as medidas provisórias foram buscar inspiração 
no direito italiano contemporâneo. Trasladadas da ba-
cia mediterrânea – berço e abrigo histórico do Direito 
– para os trópicos, uma vez perfilhadas, receberam, 
como não poderia deixar de ser, peculiares adaptações 
e mitigações, que evoluíram ao longo dos anos. Evo-
luíram tanto que se tornaram o remédio vulgar para 
toda e qualquer necessidade do Executivo, a ponto 
de a missão primordial dos legisladores ficar quase 
totalmente comprometida. A edição de MPs no Brasil 
virou uma rotina tão avassaladora que nos vimos na 
paradoxal iminência de o ordenamento jurídico nacional 
receber mais normas emanadas do Poder Executivo 
do que deste nosso Poder Legislativo.

Nos dias que correm tornou-se uma trivialidade 
jogar pedras no Governo Federal, consideradas as 
suas notórias e incessantes debilidades administrati-
vas, políticas e, eventualmente, éticas; agora, objeto de 
apuração pelo Parlamento. Contudo, mesmo a Oposi-
ção haverá de reconhecer que o desabusado uso de 
medidas provisórias não começou em janeiro de 2003. 
Sabemos todos que lançar mão desse expediente re-
monta e alcança – em maior ou menor grau – todos 
os distintos governos que tivemos desde o advento 
de nossa jovem Constituição, que se prepara para 
celebrar seus 17 anos, somando já grande volume de 
reformas. A despeito de os constituintes terem, desde 
sempre, condicionado a edição das medidas provisó-
rias aos pressupostos de relevância e urgência, esses 
requisitos constitucionais não são absolutamente res-
peitados quando compete ao Executivo exercer esse 
juízo institucional.

Concluindo que a “fúria legiferante” do Executivo 
não seria, de algum modo, capaz de auto-regulação, 
tivemos os Senadores e Deputados a sensibilidade de 
discutir, votar e aprovar, em 2001, emenda constitucio-
nal que alterou a sistemática de edição e apreciação 
das medidas provisórias. Foi uma tentativa, bem-su-
cedida em certos aspectos, de devolver ao Legislativo, 
em sua integralidade, a singela prerrogativa de legislar. 
Tentamos, na verdade, melhorar ou apenas dar alguma 
efetividade ao nosso sistema de freios e contrapesos 
nas relações entre este Poder e o Executivo.

Nesse trânsito entre as duas sistemáticas, que 
tem como divisor a Emenda Constitucional nº 32, de 
11 de setembro de 2001, deixou-se no “armário legis-
lativo” um esqueleto capaz de assombrar, de forma 
recorrente, nosso pródigo ordenamento jurídico. Srªs e 

Srs. Senadores, exatas 53 medidas provisórias encon-
tram-se no Congresso Nacional, aguardando aprecia-
ção. A quase totalidade refere-se a temas de grande e 
indiscutível relevância para a vida do País, e, conforme 
estabelece o art. 2º da citada Emenda Constitucional, 
esse generoso conjunto de normas permanece em 
vigor “até que medida provisória ulterior as revogue 
explicitamente ou até deliberação definitiva do Con-
gresso Nacional”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que pro-
ponho aqui é que o Senado Federal e a Câmara dos 
Deputados retomem imediatamente a apreciação e 
votação desses textos, transformando-os em lei ou deli-
berando por sua rejeição. O que não podemos permitir, 
sob pena de, ainda uma vez, colocar sob suspeição 
a capacidade legiferante do Poder Legislativo, é que 
essas medidas provisórias, por definição normas le-
gais eivadas de precariedade, se perenizem como se 
fossem leis. Isso seria um desrespeito à sociedade e 
a nós mesmos, legisladores.

Devo revelar que, como Relator – ainda em meu 
mandato precedente – da Medida Provisória nº 2.215-
10, tenho sido instado, com muita freqüência, por um 
elevado número de eleitores e cidadãos, acerca dessa 
inexplicável paralisia congressual, no que se refere à 
deliberação sobre medidas provisórias, em especial 
essa de número 2.215-10. Aliás, recordo que essa me-
dida – em cuja relatoria acolhi nada mais, nada menos 
do que 822 emendas – dispõe sobre a reestruturação 
da remuneração dos militares das Forças Armadas, 
alterando lei em vigor.

Como temos acompanhado nas últimas semanas, 
a caserna vive momentos de altíssima insatisfação, 
decorrência do descumprimento de acordo firmado 
pelo Executivo com os militares. Penso que a ninguém 
aproveita a permanência desse clima. Logo, a rápida 
deliberação sobre a medida mencionada concorre-
rá, certamente, para atenuar os justos reclamos dos 
brasileiros que servem as nossas Forças Armadas e 
de seus familiares diretos, inclusive, Srªs e Srs. Se-
nadores, o aumento comprometido pelo Comandan-
te-Chefe das Forças Armadas, Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Mas quero ainda enfatizar que, além dessa me-
dida de interesse dos militares, existem outras 52 me-
didas provisórias não menos relevantes no aguardo de 
nossa deliberação. O exame rápido da pauta que nos 
espera evidencia matérias como a criação de agên-
cias estatais de desenvolvimento para o Nordeste e 
a Amazônia, mudanças no Imposto de Renda e na 
Consolidação das Leis do Trabalho, relações finan-
ceiras entre a União e o Banco Central, remuneração 
do policial federal – que presta importantes serviços 
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à sociedade brasileira –, o programa bolsa-renda e a 
política nacional do cinema, para citar apenas alguns 
entre tantos outros temas de igual valor.

Encerrando este pronunciamento, Sr. Presidente, 
quero insistir na necessidade, que me parece impos-
tergável, de, em um verdadeiro tour de force, decidir 
sobre todas essas 53 matérias pendentes. Não temos o 
direito de fazer pouco caso de nossa atividade legisla-
tiva, deixando que medidas provisórias não apreciadas 
acabem, de fato, fazendo as vezes de leis – normas 
discutidas e votadas pelo Congresso Nacional. É evi-
dente que colocar essas medidas provisórias em pauta 
só será possível no segundo semestre, mas reitero a V. 
Exª, Sr. Presidente, a prioridade que o assunto exige e 
espero o melhor empenho de todos nós nesse sentido. 
É mais uma forma de recuperar e fortalecer a imagem 
institucional de nossas duas Casas legislativas.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Romeu Tuma, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Via-
na, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Romeu Tuma, pela co-
laboração com a Mesa.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa expediente que será lido...

Pela ordem, tem a palavra o Senador Alvaro 
Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto V. 
Exª prepara a Ordem do Dia...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Já está pronta, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... eu gosta-
ria de formular um apelo à Mesa. Aliás, repito o apelo já 
formulado em outras oportunidades. Estamos vivendo 
um momento em que a população exige investigação 
da corrupção denunciada. O Poder Legislativo tem o 
expediente dos requerimentos de informações para 
cumprir essa tarefa fiscalizadora.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
aprovou requerimentos, de autoria do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando informações a respeito da utilização 
dos cartões corporativos de crédito pelos servidores 
públicos ocupantes de cargo de confiança em vários 
Ministérios. Esses requerimentos estão prontos para 
a pauta da Ordem do Dia, e nós estamos fazendo um 
apelo para que se priorize a votação desses requeri-
mentos.

Outro requerimento, de nossa autoria, requer 
informações a respeito de aplicações financeiras no 
Banco Santos pela Copel, Fundação Copel, Sanepar, 
Fundação Sanepar, Binacional Itaipu, Fundação Bina-
cional Itaipu e Banco do Nordeste.

Certamente, Sr Presidente, teremos revelações 
importantes com a resposta a esses requerimentos, 
e não é de hoje que estamos aguardando essa provi-
dência. Daí essa questão de ordem a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Alvaro Dias, indago se V. Exª solicita que se 
inclua como item extrapauta, na Ordem do Dia de hoje, 
o Requerimento nº 1.441, de 2004. (Pausa.)

Estando isso de acordo com o solicitado por V. 
Exª, podemos proceder assim.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Se for regi-
mentalmente viável, solicito a V. Exª que inclua.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Quanto à manifestação pela ordem de V. Exª sobre 
os itens anteriores, que são os requerimentos do Se-
nador Arthur Virgílio, num total de 39, a Mesa informa 
que os mesmos foram, inicialmente, despachados à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e esta 
declinou de sua competência para a Mesa. As matérias 
encontram-se aguardando pareceres da Mesa para 
serem devidamente encaminhadas.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, com a palavra o Senador José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – É sobre o mesmo assunto, Sr. 
Presidente. Estive examinando esses requerimentos 
em relação aos cartões de crédito. São, na verdade, 32 
requerimentos, que foram aprovados pela CCJ há mais 
de um mês e que estão na Mesa. Segundo informações 
que obtive hoje, o Relator é V. Exª, Senador Tião Via-
na, a quem faço um apelo, pois isso não depende do 
Plenário, mas da aprovação da Mesa. Já foi aprovado 
pela CCJ após muita discussão. Eu mesmo fiz um re-
querimento sobre esse mesmo assunto, que, como V. 
Exª lembra, foi rejeitado. Então, faria um apelo a V. Exª 
a fim de que, antes de terminar esse período, emita o 
parecer para que, então, o aprovemos na Mesa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eminente Líder, Senador José Jorge, quanto às ma-
térias a que V. Exª se refere que foram à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ refletiu e 
entendeu que não era de sua competência, declinado, 
portanto, da decisão sobre o tema, transferindo-a para 
a Mesa, por entender que não se tratava de matéria 
sigilosa. Foi este o entendimento que houve.
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O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Não. Descul-
pe-me, mas, na realidade, foi aprovado, por 14 votos 
a 8, que viria para a Mesa e que não seria matéria si-
gilosa e que, portanto, V. Exª poderia decidir.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Isso. Esse a que V. Exª se refere já foi aprovado pelo 
Plenário e já foi encaminhado ao Tribunal de Contas 
da União, é o Requerimento nº 604, de 2005 (nº 8, de 
2005–CCJ).

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Já foi?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Foi encaminhado.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Então vamos 

examinar. Acho que não.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– De autoria da CCJ.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Não, são os 

32 de autoria do Senador Arthur Virgílio, que estão 
na Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana – Bloco/PT – AC) 
– Esses, como eu falei ao Senador Alvaro Dias, aguar-
dam deliberação da Mesa. Foi a isso que me referi.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Sobre a mesa projeto recebido da Câmara dos Depu-
tados que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, 
Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2005 
(Nº 4.776/2005, na Casa de origem)

Dispõe sobre a gestão de florestas pú-
blicas para a produção sustentável; institui, 
na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, 
o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Flores-
tal – FNDF; altera as Leis nºs 10.683, de 28 de 
maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 
1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1999, 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973; e dá outras providência.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

CAPÍTULO ÚNICO 
Dos Princípios e Definições

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a gestão de florestas 
públicas para produção sustentável, institui o Serviço 
Florestal Brasileiro – SFB, na estrutura do Ministério 

do Meio Ambiente, e cria o Fundo Nacional de Desen-
volvimento Florestal – FNDF.

Art. 2º Constituem princípio da gestão de flores-
tas públicas:

I – a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, 
da biodiversidade e valores culturais associados, bem 
como do patrimônio público;

II – o estabelecimento de atividades que promo-
vam o uso eficiente e racional das florestas e que con-
tribuam para o cumprimento das metas do desenvolvi-
mento sustentável local, regional e de todo o País;

III – o respeito ao direito da população, em es-
pecial das comunidades locais, de acesso às flores-
tas públicas e aos benefícios decorrentes de seu uso 
e conservação;

IV – a promoção do processamento local e o 
incentivo ao incremento da agregação de valor aos 
produtos e serviços da floresta, bem como à diversi-
ficação industrial, ao desenvolvimento tecnológico, à 
utilização e à capacitação de empreendedores locais 
e da mão-de-obra regional;

V – o acesso livre de qualquer indivíduo às in-
formações referentes à gestão de florestas públicas, 
nos termos da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003;

VI – a promoção e difusão da pesquisa flores-
tal, faunística e edáfica, relacionada à conservação, a 
recuperação e ao uso sustentável das florestas;

VII – o fomento ao conhecimento e a promoção 
da conscientização da população sobre a importância 
da conservação, da recuperação e do manejo susten-
tável dos recursos florestais;

VIII – a garantia de condições estáveis e seguras 
que estimulem investimentos de longo prazo no manejo, 
na conservação e na recuperação das florestas.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os municí-
pios promoverão as adaptações necessárias de sua 
legislação às prescrições desta lei, buscando atender 
as peculiaridades das diversas modalidades de gestão 
de florestas públicas.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os municí-
pios, na esfera de sua competência e em relação às 
florestas públicas sob sua jurisdição, poderão elaborar 
normas supletivas e complementares e estabelecer 
padrões relacionados à gestão florestal.

Art. 3º Para os fins do disposto nesta lei, con-
sideram-se:

I – florestas públicas: florestas, naturais ou plan-
tadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, 
em bens sob o domínio da União, dos Estados, dos 
municípios, do Distrito Federal ou das entidades da 
administração indireta;
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II – recursos florestais: elementos ou característi-
cas de determinada floresta, potencial ou efetivamente 
geradores de produtos ou serviços florestais;

III – produtos florestais: produtos madeireiros e 
não madeireiros gerados pelo manejo florestal sus-
tentável;

IV – serviços florestais: turismo e outras ações ou 
benefícios decorrentes do manejo e conservação da flo-
resta, não caracterizados como produtos florestais;

V – ciclo: período decorrido entre 2 (dois) mo-
mentos de colheita de produtos florestais numa mes-
ma área;

VI – manejo florestal sustentável: administração 
da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, 
sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos 
de sustentação do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a 
utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múl-
tiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem 
como a utilização de outros bens e serviços de natu-
reza florestal;

VII – concessão florestal: delegação onerosa, 
feita pelo poder concedente, do direito de praticar 
manejo florestal sustentável para exploração de pro-
dutos e servi ços numa unidade de manejo, mediante 
licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que 
atenda às exigências do respectivo edital de licitação 
e demonstre capacidade para seu desempenho, por 
sua conta e risco e por prazo determinado;

VIII – unidade de manejo: perímetro definido a 
partir de critérios técnicos, socioculturais, econômicos 
e ambientais, localizado em florestas públicas, objeto 
de um Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, 
podendo conter áreas degradadas para fins de recu-
peração por meio de plantios florestais;

IX – lote de concessão florestal: conjunto de uni-
dades de manejo a serem licitadas;

X – comunidades locais: populações tradicionais 
e outros grupos humanos, organizados por gerações 
sucessivas, com estilo de vida relevante à conservação 
e à utilização sustentável da diversidade biológica;

XI – auditoria florestal: ato de avaliação inde-
pendente e qualificada de atividades florestais e obriga-
ções econômicas, sociais e ambientais assumidas de 
acordo com o PMFS e o contrato de concessão florestal, 
executada por entidade reconhecida pelo órgão gestor, 
mediante procedimento administrativo específico;

XII – inventário amostral: levantamento de infor-
mações qualitativas e quantitativas sobre determinada 
floresta, utilizando-se processo de amostragem;

XIII – órgão gestor: órgão ou entidade do poder 
concedente com a competência de disciplinar e conduzir 
o processo de outorga da concessão florestal;

XIV – órgão consultivo: órgão com representação 
do Poder Público e da sociedade civil, com a finalidade 
de assessorar, avaliar e propor diretrizes para a gestão 
de florestas públicas;

XV – poder concedente: União, Estado, Distrito 
Federal ou município.

TÍTULO II 
Da Gestão de Florestas Públicas 

para Produção Sustentável

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 4º A gestão de florestas públicas para pro-
dução sustentável compreende:

I – a criação de florestas nacionais, estaduais e 
municipais, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.995, de 
19 de julho de 2000, e sua gestão direta;

II – a destinação de florestas públicas as comu-
nidades locais, nos termos do art. 6º desta lei;

III – a concessão florestal, incluindo florestas 
naturais ou plantadas e as unidades de manejo das 
áreas protegidas referidas no inciso I do caput deste 
artigo.

CAPÍTULO II 
Da Gestão Direta

Art. 5º O Poder Público poderá exercer diretamen-
te a gestão de florestas nacionais, estaduais e munici-
pais criadas nos termos do art. 17 da Lei nº 9.995, de 
19 de julho de 2000, sendo-lhe facultado, para execução 
de atividades subsidiárias, firmar convênios, termos 
de parceria, contratos ou instrumentos similares com 
terceiros, observados os procedimentos licitatórios e 
demais exigências legais pertinentes.

§ 1º A duração dos contratos e instrumentos simi-
lares a que se refere o caput deste artigo fica limitada 
a 120 (cento e vinte) meses.

§ 2º Nas licitações para as contratações de que 
trata este artigo, além do preço, poderá ser conside-
rado o critério da melhor técnica previsto no inciso II 
do caput do art. 26 desta lei.

CAPÍTULO III 
Da Destinação as Comunidades Locais

Art. 6º Antes da realização das concessões flo-
restais, as florestas públicas ocupadas ou utilizadas por 
comunidades locais serão identificadas para a destina-
ção, pelos órgãos competentes, por meio de:

I – criação de reservas extrativistas e reservas de 
desenvolvimento sustentável, observados os requisitos 
previstos da Lei nº 9.995, de 19 de julho de 2000;

II – concessão de uso, por meio de projetos de 
assentamento florestal, de desenvolvimento sustentá-
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vel, agro-extrativistas ou outros similares, nos termos 
do art. 189 da Constituição Federal e das diretrizes do 
Programa Nacional de Reforma Agrária;

III – outras formas previstas em lei.
§ 1º A destinação de que trata o caput deste ar-

tigo será feita de forma não onerosa para o beneficiá-
rio e efetuada em ato administrativo próprio, conforme 
previsto em legislação específica.

§ 2º Sem prejuízo das formas de destinação pre-
vistas no caput deste artigo, as comunidades locais 
poderão participar das licitações previstas no Capítulo 
IV deste Título, por meio de associações comunitárias, 
cooperativas ou outras pessoas jurídicas admitidas 
em lei.

§ 3º O Poder Público poderá, com base em condi-
cionantes socioambientais definidas em regulamento, 
regularizar posses de comunidades locais sobre as 
áreas por elas tradicionalmente ocupadas ou utilizadas, 
que sejam imprescindíveis à conservação dos recursos 
ambientais essenciais para sua reprodução física e cul-
tural, por meio de concessão de direito real de uso ou 
outra forma admitida em lei, dispensada licitação.

CAPÍTULO IV 
Das Concessões Florestais

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 7º A concessão florestal será autorizada 
em ato do poder concedente e formalizada mediante 
contrato, que deverá observar os termos desta lei, das 
normas pertinentes e do edital de licitação.

Parágrafo único. Os relatórios ambientais preli-
minares, licenças ambientais, relatórios de impacto 
ambiental, contratos, relatórios de fiscalização e de 
auditorias e outros documentos relevantes do processo 
de concessão florestal serão disponibilizados por meio 
da Rede Mundial de Computadores, sem prejuízo do 
disposto no art. 25 desta lei.

Art. 8º A publicação do edital de licitação de cada 
lote de concessão florestal deverá ser precedida de 
audiência pública, por região, realizada pelo órgão 
gestor, nos termos do regulamento, sem prejuízo de 
outras formas de consulta pública.

Art. 9º São elegíveis para fins de concessão as 
unidades de manejo previstas no Plano Anual de Ou-
torga Florestal.

SEÇÃO II 
Do Plano Anual de Outorga Florestal

Art. 10. O Plano Anual de Outorga Florestal – 
PAOF, proposto pelo órgão gestor e definido pelo poder 
concedente, conterá a descrição da todas as florestas 

públicas a serem submetidas a processos de conces-
são no ano em que vigorar.

§ 1º O PAOF será submetido pelo órgão gestor 
à manifestação do órgão consultivo da respectiva es-
fera de governo.

§ 2º A inclusão de áreas de florestas públicas sob 
o domínio da União no PAOF requer manifestação pré-
via da Secretaria de Patrimônio da União do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 11. O PAOF para concessão florestal conside-
rará:

I – as políticas e o planejamento para o setor flo-
restal, a reforma agrária, a regularização fundiária, a 
agricultura, o seio ambiente, os recursos hídricos, o or-
denamento territorial e o desenvolvimento regional;

II – o Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE 
nacional e estadual e demais instrumentos que disci-
plinam o uso, a ocupação e a exploração dos recursos 
ambientais;

III – a exclusão das unidades de conservação de 
proteção integral, das reservas de desenvolvimento 
sustentável, das reservas extrativistas, das reservas 
de fauna e das áreas de relevante interesse ecológico, 
salvo quanto a atividades expressamente admitidas no 
plano de manejo da unidade de conservação;

IV – a exclusão das terras indígenas, das áreas 
ocupadas por comunidades locais e das áreas de in-
teresse para a criação de unidades de conservação 
de proteção integral;

V – as áreas de convergência com as concessões 
de outros setores, conforme regulamento;

VI – as normas e as diretrizes governamentais re-
lativas à faixa de fronteira e outras áreas consideradas 
indispensáveis para a defesa do território nacional;

VII – as políticas públicas dos Estados, dos mu-
nicípios e do Distrito Federal.

§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, o 
PAOF da União considerará os PAOF’s dos Estados, 
dos municípios e do Distrito Federal.

§ 2º O PAOF deverá prever zonas de uso restrito 
destinadas às comunidades locais.

§ 3º O PAOF deve conter disposições relativas 
ao planejamento do monitoramento e fiscalização 
ambiental a cargo dos órgãos do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente – SISNAMA, incluindo a estimativa 
dos recursos humanos e financeiros necessários para 
essas atividades.

SEÇÃO III 
Do Processo de Outorga

Art. 12. O poder concedente publicará, previamen-
te ao edital de licitação, ato justificando a conveniência 
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da concessão florestal, caracterizando seu objeto e a 
unidade de manejo.

Art. 13. As licitações para concessão florestal 
observarão os termos desta lei e, supletivamente, da 
legislação própria, respeitados os princípios da legalida-
de, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento 
por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento 
convocatório.

§ 1º As licitações para concessão florestal serão 
realizadas na modalidade concorrência e outorgadas 
a título oneroso.

§ 2º Nas licitações para concessão florestal, é 
vedada a declaração de inexigibilidade prevista no art. 
25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho da 1993.

SEÇÃO IV 
Do Objeto da Concessão

Art. 14. A concessão florestal terá como objeto 
a exploração de produtos e serviços florestais, con-
tratualmente especificados, em unidade de manejo 
de floresta pública, com perímetro georreferenciado, 
registrada no respectivo cadastro de florestas públicas 
e incluída no lote de concessão florestal.

Parágrafo único. Fica instituído o Cadastro Na-
cional de Florestas Públicas, interligado ao Sistema 
Nacional de Cadastro Rural e integrado:

I – pelo Cadastro-Geral de Florestas Públicas 
da União;

II – pelos cadastros de florestas públicas dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 15. O objeto de cada concessão será fixado 
no edital, que definirá os produtos florestais e serviços 
cuja exploração será autorizada.

Art. 16. A concessão florestal confere ao conces-
sionário somente os direitos expressamente previstos 
no contrato de concessão.

§ 1º É vedada a outorga de qualquer dos seguin-
tes direitos no âmbito da concessão florestal:

I – titularidade imobiliária ou preferência em sua 
aquisição;

II – acesso ao patrimônio genético para fins de 
pesquisa e desenvolvimento, bioprospecção ou cons-
tituição de coleções;

III – uso dos recursos hídricos acima do especi-
ficado como insignificante, nos termos da Lei nº 9.433, 
de 8 de janeiro de 1997;

IV – exploração dos recursos minerais;
V – exploração de recursos pesqueiros ou da 

fauna silvestre;
VI – comercialização de créditos decorrentes da 

missão evitada de carbono em florestas naturais.
§ 2º No caso de reflorestamento de áreas degrada-

das ou convertidas para uso alternativo do solo, o 

direito de comercializar créditos de carbono poderá 
ser incluído no objeto da concessão, nos termos de 
regulamento.

§ 3º O manejo da fauna silvestre pelas comunida-
des locais observará a legislação específica.

Art. 17. Os produtos de uso tradicional e de sub-
sistência para as comunidades locais serão excluídos 
do objeto da concessão e explicitados no edital, jun-
tamente com a definição das restrições e da respon-
sabilidade pelo manejo das espécies das quais deriva 
esses produtos, bem como por eventuais prejuízos ao 
meio ambiente e ao poder concedente.

SEÇÃO V 
Do Licenciamento Ambiental

Art. 18. A licença prévia para uso sustentável da 
unidade de manejo será requerida pelo órgão gestor, 
mediante a apresentação de relatório ambiental pre-
liminar ao órgão ambiental competente integrante do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

§ 1º Nos casos potencialmente causadores de 
significativa degradação do meio ambiente, assim 
considerados, entre outros aspectos, em função da 
escala e da intensidade do manejo florestal e da pecu-
liaridade dos recursos ambientais, será exigido estudo 
prévio de impacto ambiental – EIA para a concessão 
da licença prévia.

§ 2º O órgão ambiental licenciador poderá optar 
pela realização de relatório ambiental preliminar e EIA 
que abranjam diferentes unidades de manejo integran-
tes de um mesmo lote de concessão florestal, desde 
que as unidades se situem no mesmo ecossistema e 
no mesmo Estado.

§ 3º Os custos do relatório ambiental preliminar e 
do EIA serão ressarcidos pelo concessionário ganhador 
da licitação, na forma do art. 24 desta lei.

§ 4º A licença prévia autoriza a elaboração do 
PMFS e, no caso de unidade de manejo inserida no 
PAOF, a licitação para a concessão florestal.

§ 5º O início das atividades florestais na unidade 
de manejo somente poderá ser efetivado com a apro-
vação do respectivo PMFS pelo órgão competente do 
SISNAMA e a conseqüente obtenção da licença de 
operação pelo concessionário.

§ 6º O processo de licenciamento ambiental para 
uso sustentável da unidade de manejo compreende a 
licença prévia e a licença de operação, não se lhe apli-
cando a exigência de licença de instalação.

§ 7º Os conteúdos mínimos do relatório ambiental 
preliminar e do EIA relativos ao manejo florestal serão 
definidos em ato normativo específico.

§ 8º A aprovação do plano de manejo da unidade 
de conservação referida no inciso I do art. 4º desta lei, 
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nos termos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 
substitui a licença prévia prevista no caput deste arti-
go, sem prejuízo da elaboração de EIA nos casos pre-
vistos no § 1º deste artigo e da observância de outros 
requisitos do licenciamento ambiental.

SEÇÃO VI 
Da Habilitação

Art. 19. Além de outros requisitos previstos na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exige-se para 
habilitação nas licitações de concessão florestal a 
comprovação de ausência de:

I – débitos inscritos na dívida ativa relativos a 
infração ambiental nos órgãos competentes integran-
tes do Sisnama;

II – decisões condenatórias, com trânsito em jul-
gado, em ações penais relativas a crise contra o meio 
ambiente ou a ordem tributária ou a crime previden-
ciário, observada a reabilitação de que trata o art. 93 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal.

§ 1º Somente poderão ser habilitadas nas licita-
ções para concessão florestal empresas ou outras 
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenha sede e administração no País.

§ 2º Os órgãos do Sisnama, organizarão sistema 
de informações unificado, tendo em vista assegurar a 
emissão do comprovante requerido no inciso I do ca-
put deste artigo.

SEÇÃO VII 
Do Edital de Licitação

Art. 20. O edital de licitação será elaborado pelo 
poder concedente, observados os critérios e as nor-
mas gerais da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e conterá, especialmente:

I – o objeto, com a descrição dos produtos e dos 
serviços a serem explorados;

II – a delimitação da unidade de manejo, com lo-
calização e topografia, além de mapas e imagens de 
satélite e das informações públicas disponíveis sobre 
a unidade;

III – os resultados do inventário amostral;
IV – o prazo da concessão e as condições de 

prorrogação;
V – a descrição da infra-estrutura disponível;
VI – as condições e datas para a realização de 

visitas de reconhecimento das unidades de manejo e 
levantamento de dados adicionais;

VII – a descrição das condições necessárias à 
exploração sustentável dos produtos e serviços flo-
restais;

VIII – os prazos para recebimento das propostas, 
julgamento da licitação e assinatura do contrato;

IX – o período, com data de abertura e encerra-
mento, o local e o horário em que serão fornecidos 
aos interessados os dados, estudos e projetos neces-
sários à elaboração dos orçamentos e apresentação 
das propostas;

X – os critérios e a relação dos documentos exi-
gidos para a aferição da capacidade técnica, da idonei-
dade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;

XI – os critérios, os indicadores, as fórmulas e 
parâmetros a serem utilizados no julgamento da pro-
posta;

XII – o preço mínimo da concessão e os critérios 
de reajuste e revisão;

XIII – a descrição das garantias financeiras e dos 
seguros exigidos;

XIV – as características dos bens reversíveis, 
incluindo as condições em que se encontram aqueles 
já existentes;

XV – as condições de liderança da apresa ou 
pessoa jurídica responsável, na hipótese em que for 
permitida a participação de consórcio;

XVI – a minuta do respectivo contrato, que conterá 
as cláusulas essenciais referidas no art. 30 desta lei;

XVII – as condições de extinção do contrato de 
concessão.

§ 1º As exigências previstas nos incisos II e III 
do caput deste artigo serão adaptadas à escala da 
unidade de manejo florestal, caso não se justifique a 
exigência do detalhamento.

§ 2º O edital será submetido a audiência pública 
previdente ao seu lançamento, nos termos do art. 8º 
desta lei.

Art. 21. As garantias previstas no inciso XIII do 
art. 20 desta lei:

I – incluirão a cobertura de eventuais danos cau-
sados ao meio ambiente, ao erário e a terceiros;

II – poderão incluir, nos termos de regulamento, 
a cobertura do desempenho do concessionário em 
termos de produção florestal.

§ 1º O poder concedente exigirá garantias sufici-
entes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos 
nos contratos de concessão florestal.

§ 2º São modalidades de garantia:
I – caução em dinheiro;
II – títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

III – seguro–garantia;
IV – fiança bancária;
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V – outras admitidas em lei.
§ 3º Para concessão florestal a pessoa jurídica 

de pequeno porte, microempresas e associações de 
comunidades locais, serão previstas em regulamento 
formas alternativas de fixação de garantias e preços 
florestais.

Art. 22. Quando permitida na licitação a participa-
ção de pessoa jurídica e consórcio, observar–se–ão, 
adicionalmente aos requisitos referidos no art. 19 desta 
lei, os seguintes requisitos:

I – comprovação de compromisso, público ou 
particular, de constituição de consórcio, subscrito pe-
las consorciadas;

II – indicação da empresa–líder, que deverá aten-
der às condições de liderança estipuladas no edital e 
será a representante das consorciadas perante o po-
der concedente;

III – apresentação dos documentos de que trata 
o inciso X do caput do art. 20 desta lei, por parte de 
cada consorciada;

IV – comprovação de cumprimento da exigência 
constante do inciso XV do caput do art. 20 desta lei;

V – impedimento de participação de empresas 
consorciadas na mesma licitação, por intermédio de 
mais de 1 (um) consórcio ou isoladamente.

§ 1º O licitante vencedor ficará obrigado a pro-
mover, antes da celebração do contrato, a constituição 
e registro do consórcio, nos termos do compromisso 
referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 2º A pessoa jurídica líder do consórcio é res-
ponsável pelo cumprimento do contrato de concessão 
perante o poder concedente, sem prejuízo da respon-
sabilidade solidária das demais consorciadas.

§ 3º As alterações na constituição dos consór-
cios deverão ser submetidas previamente ao podar 
concedente para a verificação da manutenção das 
condições de habilitação, sob pena de rescisão do 
contrato de concessão.

Art. 23. É facultado ao poder concedente, desde 
que previsto no edital, determinar que o licitante vence-
dor, no caso de consórcio, constitua–se em empresa 
antes da celebração do contrato.

Art. 24. Os estudos, levantamentos, projetos, 
obras, despesas ou investimentos já efetuados na uni-
dade de manejo e vinculados ao processo de licitação 
para concessão, realizados pelo poder concedente 
ou com a sua autorização, estarão à disposição dos 
interessados.

§ 1º O edital de licitação indicará os itens, entre 
os especificados no caput deste artigo, e seus respec-
tivos valores, que serão ressarcidos pelo vencedor da 
licitação.

§ 2º As empresas de pequeno porte, microem-
presas e associações de comunidades locais ficarão 
dispensadas do ressarcimento previsto no § 1º deste 
artigo.

Art. 25. É assegurado a qualquer pessoa o aces-
so aos contratos, decisões ou pareceres relativos à 
licitação ou às próprias concessões.

SEÇÃO VIII 
Dos Critérios da Seleção

Art. 26. No julgamento da licitação, a melhor pro-
posta será considerada em razão da combinação dos 
seguintes critérios:

I – o maior preço ofertado como pagamento ao po-
der concedente pela outorga da concessão florestal;

II – a melhor técnica, considerando:

a) o menor impacto ambiental;
b) os maiores benefícios sociais dire-

tos;
c) a maior eficiência;
d) a maior agregação de valor ao produto 

ou serviço florestal na região da concessão.

§ 1º A aplicação dos critérios descritos nos in-
cisos I e II do caput deste artigo será previamente 
estabelecida no edital de licitação, com regras e fór-
mulas precisas para avaliação ambiental, econômica, 
social e financeira.

§ 2º Para fins de aplicação do disposto no inciso 
II do caput deste artigo, o edital de licitação conterá 
parâmetros e exigências para formulação de propos-
tas técnicas.

§ 3º O poder concedente recusará propostas 
manifestamente inexequíveis ou financeiramente in-
compatíveis com os objetivos da licitação.

SEÇÃO IX 
Do Contrato de Concessão

Art. 27. Para cada unidade de manejo licitada, 
será assinado um contrato de concessão exclusivo com 
um único concessionário, que será responsável por to-
das as obrigações nele previstas, além de responder 
pelos prejuízos causados ao poder concedente, ao 
meio ambiente ou a terceiros, sem que a fiscalização 
exercida pelos órgãos competentes exclua ou atenue 
essa responsabilidade.

§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se 
refere o caput deste artigo, o concessionário poderá 
contratar terceiros para o desenvolvimento de ativi-
dades inerentes ou subsidiárias ao manejo florestal 
sustentável dos produtos e à exploração dos serviços 
florestais concedidos.

§ 2º As contratações, inclusive de mão-de-obra, 
feitas pelo concessionário serão regidas pelo direito pri-
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vado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 
entre os terceiros contratados pelo concessionário e 
o podar concedente.

§ 3º A execução das atividades contratadas com 
terceiros pressupõe o cumprimento das normas regu-
lamentares relacionadas a essas atividades.

§ 4º É vedada a subconcessão na concessão 
florestal.

Art. 28. A transferência do controle societário do 
concessionário se prévia anuência do podar conce-
dente implicará a rescisão do contrato e a aplicação 
das sanções contratuais, se prejuízo da execução das 
garantias oferecidas.

Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência 
referida no caput deste artigo, o pretendente deverá:

I – atender às exigências da habilitação estabe-
lecidas para o concessionário;

II – comprometer-se a cumprir todas as cláusulas 
do contrato e vigor.

Art. 29. Nos contratos de financiamento, os con-
cessionários podarão oferecer em garantia os direitos 
emergentes da concessão, até o limite que não com-
prometa a operacionalização e a continuidade da exe-
cução, pelo concessionário, do PMFS ou das demais 
atividades florestais.

Parágrafo único. O limite previsto no caput deste 
artigo será definido pelo órgão gestor.

Art. 30. São cláusulas essenciais do contrato de 
concessão as relativas:

I – ao objeto, com a descrição dos produtos e 
dos serviços a serem explorados e da unidade de 
manejo;

II – ao prazo da concessão;
III – ao prazo máximo para o concessionário ini-

ciar a execução do PMFS;
IV – ao modo, à forma, às condições e aos pra-

zos da realização das auditorias florestais;
V – ao modo, à forma e às condições de explora-

ção de serviços e prática do manejo florestal;
VI – aos critérios, aos indicadores, às fórmulas 

e aos parâmetros definidores da qualidade do meio 
ambiente;

VII – aos critérios máximos e mínimos de aprovei-
tamento dos recursos florestais;

VIII – às ações de melhoria e recuperação ambien-
tal na área da concessão e seu entorno assumidas 
pelo concessionário;

IX – às ações voltadas ao benefício da comuni-
dade local assumidas pelo concessionário;

X – aos preços e aos critérios e procedimentos 
para reajuste e revisão;

XI – aos direitos e às obrigações do poder con-
cedente e do concessionário, inclusive os relacionados 

à necessidades de alterações futuras e modernização, 
aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos, infra-
estrutura e instalações;

XII – às garantias oferecidas pelo concessionário;
XIII - 0 à forma de monitoramento e avaliação 

das instalações, dos equipamentos, dos métodos e 
práticas de execução do manejo florestal sustentável 
e exploração de serviços;

XIV – às penalidades contratuais e administrati-
vas a que se sujeita o concessionário e sua forma de 
aplicação;

XV – aos casos de extinção do contrato de conces-
são;

XVI – aos bens reversíveis;
XVII – às condições para revisão e prorroga-

ção;
XVIII – à obrigatoriedade, à forma e à periodici-

dade da prestação de contas do concessionário ao 
poder concedente;

XIX – aos critérios de bonificação para o conces-
sionário que atingir melhores índices de desempenho 
sócio-ambiental que os previstos no contrato, confor-
me regulamento;

XX – ao foro e ao modo amigável de solução das 
divergências contratuais.

§ 1º No exercício da fiscalização, o órgão gestor 
terá acesso aos dados relativos à administração, con-
tabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 
do concessionário, respeitando-se os limites do sigilo 
legal ou constitucionalmente previsto.

§ 2º Sem prejuízo das atribuições dos órgãos 
do Sisnama responsáveis pelo controle e fiscalização 
ambiental, o órgão gestor poderá suspender a execu-
ção de atividades desenvolvidas em desacordo com 
o contrato de concessão, devendo, nessa hipótese, 
determinar a imediata correção das irregularidades 
identificadas.

§ 3º A suspensão de que trata o § 2º deste arti-
go não isenta o concessionário do cumprimento das 
demais obrigações contratuais.

§ 4º As obrigações previstas nos incisos V a IX 
do caput deste artigo são de relevante interesse am-
biental, para os efeitos do art. 69 da Lei nº 9.605, de 
12 de fevereiro de 1999.

Art. 31. Incumbe ao concessionário:
I – elaborar e executar o PMFS, conforme pre-

visto nas normas técnicas aplicáveis e especificações 
do contrato;

II – evitar ações ou omissões passíveis de ge-
rar danos ao ecossistema ou a qualquer de seus ele-
mentos;

III – informar imediatamente a autoridade compe-
tente no caso de ações ou omissões próprias ou de ter-
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ceiros ou fatos que acarrete danos ao ecossistema, a 
qualquer de seus elementos ou às comunidades locais;

IV – recuperar as áreas degradadas, quando iden-
tificado o nexo de causalidade entre suas ações ou 
omissões e os danos ocorridos, independentemente 
de culpa ou dolo, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais, administrativas, civis ou penais;

V – cumprir e fazer cumprir as normas de mane-
jo florestal, as regras de exploração de serviços e as 
cláusulas contratuais da concessão;

VI – garantir a execução do ciclo contínuo, iniciada 
dentro do prazo máximo fixado no edital;

VII – buscar o uso múltiplo da floresta, nos limites 
contratualmente definidos e observadas as restrições 
aplicáveis às áreas de preservação permanente e as 
demais exigências da legislação ambiental;

VIII – realizar as benfeitorias necessárias na uni-
dade de manejo;

IX – executar as atividades necessárias à manu-
tenção da unidade de manejo e da infra-estrutura;

X – comercializar o produto florestal auferido do 
manejo;

XI – executar medidas de prevenção e controle 
de incêndios;

XII – monitorar a execução do PMFS;
XIII – zelar pela integridade dos bens e benfei-

torias vinculados à unidade de manejo concedida;
XIV – manter atualizado o inventário e o registro 

dos bens vinculados à concessão;
XV – elaborar e disponibilizar o relatório anual 

sobre a gestão dos recursos florestais ao órgão ges-
tor, nos termos definidos no contrato;

XVI – permitir amplo e irrestrito acesso aos en-
carregados da fiscalização e auditoria, a qualquer mo-
mento, às obras, aos equipamentos e às instalações 
da unidade de manejo, bem como à documentação 
necessária para o exercício da fiscalização;

XVII – realizar os investimentos ambientais e so-
ciais definidos no contrato de concessão.

§ 1º As benfeitorias permanentes reverterão sem 
ônus ao titular da área ao final do contrato de conces-
são, ressalvados os casos previstos no edital de lici-
tação e no contrato de concessão.

§ 2º Como requisito indispensável para o início 
das operações de exploração de produtos e serviços 
florestais, o concessionário deverá contar com o PMFS 
aprovado pelo órgão competente do Sisnama.

§ 3º Findo o contrato de concessão, o concessio-
nário fica obrigado a devolver a unidade de manejo ao 
poder concedente nas condições previstas no contrato de 
concessão, sob pena de aplicação das devidas sanções 
contratuais e administrativas, bem como da responsabi-

lização nas esferas penal e civil, inclusive a decorrente 
da Lei nº 6.939, de 31 de agosto de 1991.

Art. 32. o PMFS deverá apresentar área geografi-
camente delimitada destinada à reserva absoluta, 
representativa dos ecossistemas florestais manejados, 
equivalente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do to-
tal da área concedida, para conservação da biodiver-
sidade e avaliação e monitoramento dos impactos do 
manejo florestal.

§ 1º Para efeito do cálculo do percentual previsto 
no caput deste artigo, não serão computadas as áreas 
de preservação permanente.

§ 2º A área de reserva absoluta não poderá ser 
objeto de qualquer tipo de exploração econômica.

§ 3º A área de reserva absoluta poderá ser defi-
nida pelo órgão gestor previamente à elaboração do 
PMFS.

Art. 33. Para fins de garantir o direito de aces-
so às concessões florestais por pessoas jurídicas de 
pequeno porte, micro e médias empresas, serão defi-
nidos no PAOF, nos termos de regulamento, lotes de 
concessão, contendo várias unidades de manejo de 
tamanhos diversos, estabelecidos com base e crité-
rios técnicos, que deverão considerar as condições e 
as necessidades do setor florestal, as peculiaridades 
regionais, a estrutura das cadeias produtivas, as infra-
estruturas locais e o acesso aos mercados.

Art. 34. Sem prejuízo da legislação pertinente 
à proteção da concorrência e de outros requisitos 
estabelecidos em regulamento, deverão ser observa-
das as seguintes salvaguardas para evitar a concen-
tração econômica:

I – e cada lote de concessão florestal, não poderão 
ser outorgados a cada concessionário, individualmente 
ou em consórcio, mais de 2 (dois) contratos;

II – cada concessionário, individualmente ou e 
consórcio, terá um limite percentual máximo de área 
de concessão florestal, definido no PAOF.

Parágrafo único. O limite previsto no inciso II do 
caput deste artigo será aplicado sobre o total da área 
destinada à concessão florestal pelo PAOF e pelos 
planos anuais de outorga e execução aprovados nos 
anos anteriores.

Art. 35. O prazo dos contratos de concessão flo-
restal será estabelecido de acordo com o ciclo de co-
lheita ou exploração, considerando o produto ou grupo 
de produtos com ciclo mais longo incluído no objeto da 
concessão, podendo ser fixado prazo equivalente a, no 
mínimo, um ciclo e, no máximo, 40 (quarenta) anos.

Parágrafo único. O prazo dos contratos de conces-
são exclusivos para exploração de serviços florestais será 
de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 20 (vinte) anos.
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SEÇÃO X 
Dos Preços Florestais

Art. 36. O regime econômico e financeiro da con-
cessão florestal, conforme estabelecido no respectivo 
contrato, compreende:

I – o pagamento de preço calculado sobre os cus-
tos de realização do edital de licitação da concessão 
florestal da unidade de manejo;

II – o pagamento de preço, não inferior ao mínimo 
definido no edital de licitação, calculado em função da 
quantidade de produto ou serviço auferido do objeto da 
concessão ou do faturamento líquido ou bruto;

III – a responsabilidade do concessionário de 
realizar outros investimentos previstos no edital e no 
contrato;

IV – a indisponibilidade, pelo concessionário, 
salvo disposição contratual, dos bens considerados 
reversíveis.

§ 1º O preço referido no inciso I do caput deste 
artigo será definido no edital de licitação e poderá ser 
parcelado em até 1 (um) ano, com base e critérios 
técnicos e levando-se e consideração as peculiarida-
des locais.

§ 2º A definição do preço mínimo no edital de-
verá considerar:

I – o estímulo à competição e à concorrência;
II – a garantia de condições de competição do 

manejo e terras privadas;
III – a cobertura dos custos do sistema de outor-

ga;
IV – a geração de benefícios para a sociedade, 

aferidos inclusive pela renda gerada;
V – o estimulo ao uso múltiplo da floresta;
VI – a manutenção e a ampliação da competitivida-

de da atividade de base florestal;
VII – as referências internacionais aplicáveis.
§ 3º Será fixado, nos termos de regulamento, 

valor mínimo a ser exigido anualmente do concessio-
nário, independentemente da produção ou dos valo-
res por ele auferidos com a exploração do objeto da 
concessão.

§ 4º O valor mínimo previsto no § 3º deste artigo 
integrará os pagamentos anuais devidos pelo conces-
sionário para efeito do pagamento do preço referido 
no inciso II do caput deste artigo.

§ 5º A soma dos valores pagos com base no § 
3º deste artigo não poderá ser superior a 30% (trin-
ta por cento) do preço referido no inciso II do caput 
deste artigo.

Art. 37. O preço referido no inciso II do caput do 
art. 36 desta lei compreende:

I – o valor estabelecido no contrato de conces-
são;

II – os valores resultantes da aplicação dos cri-
térios de revisão ou de reajuste, nas condições do 
respectivo contrato, definidos em ato específico do 
órgão gestor.

Parágrafo único. A divulgação do ato a que se 
refere o inciso II do caput deste artigo deverá prece-
der a data de pagamento do preço e, no mínimo, 30 
(trinta) dias.

Art. 38. O contrato de concessão referido no art. 
27 desta lei poderá prever o compromisso de investi-
mento mínimo anual do concessionário, destinado à 
modernização da execução dos PNFS, com vistas na 
sua sustentabilidade.

Art. 39. Os recursos financeiros oriundos dos 
preços da concessão florestal de unidades localiza-
das e áreas de domínio da União serão distribuídos 
da seguinte forma:

I – o valor referido no § 3º do art. 36 desta lei 
será destinado:

a) 70% (setenta por cento) ao órgão ges-
tor para a execução de suas atividades;

b) 30% (trinta por cento) ao Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis – IBAMA, para utilização 
restrita e atividades de controle e fiscalização 
ambiental de atividades florestais, de unidades 
de conservação e do desmatamento;

II – o preço pago, excluído o valor mencionado 
no inciso I do caput deste artigo, terá a seguinte des-
tinação:

a) Estados: 30% (trinta por cento), des-
tinados proporcionalmente à distribuição da 
floresta pública outorgada e suas respectivas 
jurisdições, para o apoio e promoção da uti-
lização sustentável dos recursos florestais, 
sempre que o ente beneficiário cumprir com 
a finalidade deste aporte;

b) Municípios: 30% (trinta por cento), 
destinados proporcionalmente à distribuição 
da floresta pública outorgada em suas respec-
tivas jurisdições, para o apoio e promoção da 
utilização sustentável dos recursos florestais, 
sempre que o ente beneficiário cumprir com 
a finalidade deste aporte;

c) Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Florestal – FHDF: 40% (quarenta por cento).

§ 1º Quando os recursos financeiros forem oriun-
dos dos preços da concessão florestal de unidades 
localizadas em florestas nacionais criadas pela União 
nos termos do art. 17 da Lei nº 9.985, de 19 de julho 
de 2000, serão distribuídos da seguinte forma:
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I – o valor referido no § 3º do art. 36 desta lei 
será destinado ao órgão gestor para a execução de 
suas atividades;

II – o preço pago, excluído o valor mencionado 
no inciso I do caput deste artigo, terá a seguinte des-
tinação:

a) Ibama: 40% (quarenta por cento), para 
utilização restrita na gestão das unidades de 
conservação de uso sustentável;

b) Estados: 20% (vinte por cento), des-
tinados proporcionalmente à distribuição da 
floresta pública outorgada e suas respectivas 
jurisdições, para o apoio e promoção da uti-
lização sustentável dos recursos florestais, 
sempre que o ente beneficiário cumprir com 
a finalidade deste aporte;

c) Municípios: 20% (vinte por cento), 
destinados proporcionalmente à distribuição 
da floresta pública outorgada e suas respec-
tivas jurisdições, para o apoio e promoção da 
utilização sustentável dos recursos florestais, 
sempre que o ente beneficiário cumprir com 
a finalidade deste aporte;

d) FNDF: 20% (vinte por cento).

§ 2º É vedada a substituição das fontes orçamen-
tárias já asseguradas às atividades de controle e fiscali-
zação a cargo do Ibama, como forma de compensação 
orçamentária, e decorrência do cumprimento do dis-
posto na alínea b do inciso I do caput deste artigo.

§ 3º O repasse dos recursos a Estados e municí-
pios previsto neste artigo será condicionado à insti-
tuição de conselho de meio ambiente pelo respectivo 
ente federativo, com participação social, e à aprovação, 
por este conselho:

I – do cumprimento das metas relativas a aplica-
ção desses recursos referentes ao ano anterior;

II – da programação da aplicação dos recursos 
do ano em curso.

Art. 40. Os recursos financeiros oriundos dos 
preços de cada concessão florestal da União serão 
depositados e movimentados exclusivamente por in-
termédio dos mecanismos da conta única do Tesouro 
Nacional, na forma do regulamento.

§ 1º O Tesouro Nacional, trimestralmente, repas-
sará aos Estados e Municípios os recursos recebidos 
de acordo com o previsto nas alíneas a e b do inciso 
II do caput deste artigo e nas alíneas b e c do inciso 
II do § 1º, ambos do art. 39 desta lei.

§ 2º O Órgão Central de Contabilidade da União 
editará as normas gerais relativas à consolidação das 
contas públicas aplicáveis aos recursos financeiros 
oriundos da concessão florestal e à sua distribuição.

SEÇÃO XI 
Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal

Art. 41. Fica criado o Fundo Nacional de Desen-
volvimento Florestal – FNDF, de natureza contábil, ge-
rido pelo órgão gestor federal, destinado a fomentar o 
desenvolvimento de atividades sustentáveis de base 
florestal no Brasil e a promover a inovação tecnológi-
ca do setor.

§ 1º Os recursos do FNDF serão aplicados prio-
ritariamente em projetos nas seguintes áreas:

I – pesquisa e desenvolvimento tecnológico em 
manejo florestal;

II – assistência técnica e extensão florestal;
III – recuperação de áreas degradadas com espé-

cies nativas;
IV – aproveitamento econômico racional e sus-

tentável dos recursos florestais;
V – controle e monitoramento das atividades flo-

restais e desmatamentos;
VI – capacitação em manejo florestal e formação 

de agentes multiplicadores em atividades florestais;
VII – educação ambiental;
VIII – proteção ao meio ambiente e conservação 

dos recursos naturais.
§ 2º O FNDF contará com um conselho consultivo, 

com participação dos entes federativos e da sociedade 
civil, com a função de opinar sobre a distribuição dos 
seus recursos e a avaliação de sua aplicação.

§ 3º Aplicam-se aos membros do conselho de 
que trata o § 2º deste artigo as restrições previstas 
no art. 59 desta lei.

§ 4º Adicionamento aos recursos previstos na 
alínea c do inciso II do caput e na alínea d do inci-
so IX do § 1º, ambos do art. 39 desta lei, constituem 
recursos do FNDF a reversão dos saldos anuais não 
aplicados, doações realizadas por entidades nacionais 
ou internacionais, públicas ou privadas, e outras fontes 
de recursos que lhe forem especificamente destinadas, 
inclusivo orçamentos compartilhados com outros en-
tes da Federação.

§ 5º É vedada ao FNDF a prestação de garan-
tias.

§ 6º Será elaborado plano anual de aplicação re-
gionalizada dos recursos do FNDF, devendo o relatório 
de sua execução integrar o relatório anual de que trata 
o S do art. 53 desta lei, no âmbito da União.

§ 7º Os recursos do FNDF somente poderio ser 
destinados a projetos de órgãos e entidades públicas, 
ou de entidades privadas sem fins lucrativos.

§ 8º A aplicação dos recursos do FNDF nos 
projetos de que trata o inciso I do § 1º deste artigo 
será feita prioritariamente em entidades públicas de 
pesquisa.
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§ 9º A aplicação dos recursos do FNDF nos proje-
tos de que trata o § 1º deste artigo poderá abranger 
comunidades indígenas, sem prejuízo do atendimento 
de comunidades locais e outros beneficiários e obser-
vado o disposto no § 7º deste artigo.

SEÇÃO XII 
Das Auditorias Florestais

Art. 42. Sem prejuízo das ações de fiscalização 
ordinárias, as concessões serão submetidas a audi-
torias florestais, de caráter independente, em prazos 
não superiores a 3 (três) anos, cujos custos serão de 
responsabilidade do concessionário.

§ 1º Em casos excepcionais, previstos no edital 
de licitação, nos quais a escala da atividade florestal 
torne inviável o pagamento dos custos das auditorias 
florestais pelo concessionário, o órgão gestor adotará 
formas alternativas de realização das auditorias, con-
forme regulamento.

§ 2º As auditorias apresentarão suas conclusões 
em um dos seguintes termos:

I – constatação de regular cumprimento do contra-
to de concessão, a ser devidamente validada pelo ór-
gão gestor;

II – constatação de deficiências sanáveis, que 
condiciona a manutenção contratual ao saneamento 
de todos os vícios e irregularidades verificados, no 
prazo máximo de 6 (seis) meses;

III – constatação de descumprimento, que, devi-
damente validada, implica a aplicação de sanções se-
gundo sua gravidade, incluindo a rescisão contratual, 
conforme esta lei.

§ 3º As entidades que poderão realizar auditorias 
florestais serão reconhecidas em ato administrativo do 
órgão gestor.

Art. 43. Qualquer pessoa física ou jurídica, de 
forma justificada e devidamente assistida por profis-
sionais habilitados, poderá fazer visitas de comprova-
ção às operações florestais de campo, sem obstar o 
regular desenvolvimento das atividades, observados 
os seguintes requisitos:

I – prévia obtenção de licença de visita no órgão 
gestor;

II – programação prévia com o concessionário.

SEÇÃO XIII 
Da Extinção da Concessão

Art. 44. Extingue-se a concessão florestal por 
qualquer das seguintes causas:

I – esgotamento do prazo contratual;
II – rescisão;
III – anulação;

IV – falência ou extinção do concessionário e fa-
lecimento ou incapacidade do titular, no caso de em-
presa individual;

V – desistência e devolução, por opção do conces-
sionário, do objeto da concessão.

§ 1º Extinta a concessão, retornam ao titular da 
floresta pública todos os bens reversíveis, direitos e 
privilégios transferidos ao concessionário, conforme 
previsto no edital e estabelecido em contrato.

§ 2º A extinção da concessão autoriza, indepen-
dentemente de notificação prévia, a ocupação das 
instalações e a utilização, pelo titular da floresta pú-
blica, de todos os bens reversíveis.

§ 3º A extinção da concessão pelas causas previs-
tas nos incisos II, IV e V do caput deste artigo autoriza 
o poder concedente a executar as garantias contratu-
ais, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos 
ambientais prevista na Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981.

§ 4º A devolução de áreas não implicará ônus 
para o poder concedente, nem conferirá ao conces-
sionário qualquer direito de indenização pelos bens 
reversíveis, os quais passarão à propriedade do po-
dar concedente.

§ 5º Em qualquer caso de extinção da concessão, 
o concessionário fará, por sua conta exclusiva, a re-
moção dos equipamentos e bens que não seja objetos 
de reversão, ficando obrigado a reparar ou indenizar 
os danos decorrentes de suas atividades e praticar os 
atos de recuperação ambiental determinados pelos 
órgãos competentes.

Art. 45. A inexecução total ou parcial do contrato 
acarretará, a critério do poder concedente, a rescisão 
da concessão, a aplicação das sanções contratuais e 
a execução das garantias, sem prejuízo da responsa-
bilidade civil por danos ambientais prevista na Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e das devidas san-
ções nas esferas administrativa e penal.

§ 1º A rescisão da concessão poderá ser efetuada 
unilateralmente pelo poder concedente, quando:

I – o concessionário descumprir cláusulas contra-
tuais ou disposições legais e regulamentares concer-
nentes à concessão;

II – o concessionário descumprir o PMFS, de 
forma que afete elementos essenciais de proteção do 
meio ambiente e a sustentabilidade da atividade;

III – o concessionário paralisar a execução do 
PMFS por prazo maior que o previsto em contrato, 
ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortui-
to ou força maior, ou as que, com anuência do órgão 
gestor, visem a proteção ambiental;

IV – descumprimento, total ou parcial, da obriga-
cão de pagamento dos preços florestais;

JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL200     

Índice Onomástico



23246 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005

V – o concessionário perder as condições econômi-
cas, técnicas ou operacionais para manter a regular 
execução do PMFS;

VI – o concessionário não cumprir as penalidades 
impostas por infrações, nos devidos prazos;

VII – o concessionário não atender a notificação 
do órgão gestor no sentido de regularizar o exercício 
de suas atividades;

VIII – o concessionário for condenado em sen-
tença transitada em julgado por crime contra o meio 
ambiente ou a ordem tributária, ou por crime previ-
denciário;

IX – ocorrer fato superveniente de relevante in-
teresse público que justifique a rescisão, mediante lei 
autorizativa específica, com indenização das parcelas 
de investimento ainda não amortizadas vinculadas aos 
bens reversíveis que tenha sido realizados;

X – o concessionário submeter trabalhadores a 
condições degradantes de trabalho ou análogas à de 
escravo ou explorar o trabalho de crianças e adoles-
centes.

§ 2º A rescisão do contrato de concessão deverá 
ser precedida da verificação de processo administrati-
vo, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 3º Não será instaurado processo administrativo 
de inadimplência antes da notificação do concessio-
nário e a fixação de prazo para correção das falhas e 
transgressões apontadas.

§ 4º Instaurado o processo administrativo e com-
provada a inadimplência, a rescisão será efetuada por 
ato do poder concedente, sem prejuízo da responsa-
bilização administrativa, civil e penal.

§ 5º Rescindido o contrato de concessão, não 
resultará para o órgão gestor qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, 
obrigações ou compromissos com terceiros ou com 
empregados do concessionário.

§ 6º O Poder Público poderá instituir seguro para 
cobertura da indenização prevista no inciso IX do § 1º 
deste artigo.

Art. 46. Desistência é o ato formal, irrevogável e 
irretratável pelo qual o concessionário manifesta seu 
desinteresse pela continuidade da concessão.

§ 1º A desistência é condicionada à aceitação 
expressa do poder concedente, e dependerá de ava-
liação prévia do órgão competente para determinar 
o cumprimento ou não do PMFS, devendo assumir o 
desistente o custo dessa avaliação e, conforme o caso, 
as obrigações emergentes.

§ 2º A desistência não desonerará o concessio-
nário de suas obrigações com terceiros.

Art. 47. O contrato de concessão poderá ser res-
cindido por iniciativa do concessionário, no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo poder 
concedente, mediante ação judicial especialmente in-
tentada para esse fim.

SEÇÃO XIV 
Das Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais

Art. 48. As concessões em florestas nacionais, es-
taduais e municipais devem observar o disposto nesta 
lei, na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no plano 
de manejo da unidade de conservação.

§ 1º A inserção de unidades de manejo das flo-
restas nacionais, estaduais e municipais no PAOF re-
quer prévia autorização do órgão gestor da unidade 
de conservação.

§ 2º Os recursos florestais das unidades de ma-
nejo de florestas nacionais, estaduais e municipais 
somente serão objeto de concessão após aprovação 
do plano de manejo da unidade de conservação, nos 
termos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 3º Para a elaboração do edital e do contrato 
de concessão florestal das unidades de manejo em 
florestas nacionais, estaduais e municipais, ouvir-se-
á o respectivo conselho consultivo, constituído nos 
termos do art. 17, § 5º, da Lei nº 9.985, de 16 de ju-
lho de 2000, o qual acompanhará todas as etapas do 
processo de outorga.

TÍTULO III 
Dos Órgãos Responsáveis 
pela Gestão e Fiscalização

CAPÍTULO I 
Do Poder Concedente

Art. 49. Cabe ao poder concedente, no âmbito 
de sua competência, formular as estratégias, políticas, 
planos e programas para a gestão de florestas públi-
cas e, especialmente:

I – definir o PAOF;
II – ouvir o órgão consultivo sobre a adoção de 

ações de gestão de florestas públicas, bem como so-
bre o PAOF;

III – definir as áreas a serem submetidas à con-
cessão florestal;

IV – estabelecer os termos de licitação e os cri-
térios de seleção;

V – publicar editais, julgar licitações, promover 
os demais procedimentos licitatórios, definir os crité-
rios para formalização dos contratos para o manejo 
florestal sustentável e celebrar os contratos de con-
cessão florestal;

VI – planejar ações voltadas à disciplina do mer-
cado no setor florestal, quando couber.

§ 1º No exercício da competência referida nos in-
cisos IV, V do caput deste artigo, o poder concedente 
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poderá delegar ao órgão gestor a operacionalização 
dos procedimentos licitatórios e a celebração de con-
tratos, nos termos do regulamento.

§ 2º No âmbito federal, o Ministério do Meio Am-
biente exercerá as competências definidas neste ar-
tigo.

CAPÍTULO II 
Dos Órgãos do Sisnama Responsáveis 
pelo Controle e Fiscalização Ambiental

Art. 50. Caberá aos órgãos do Sisnama respon-
sáveis pelo controle e fiscalização ambiental das ativi-
dades florestais em suas respectivas jurisdições:

I – fiscalizar e garantir a proteção das florestas 
públicas;

II – efetuar em qualquer momento, de ofício, por 
solicitação da parte ou por denúncia de terceiros, fis-
calização da unidade de manejo, independentemente 
de prévia notificação;

III – aplicar as devidas sanções administrativas 
em caso de infração ambiental;

IV – expedir a licença prévia para uso sustentável 
da unidade de manejo das respectivas florestas públi-
cas e outras licenças de sua competência;

V – aprovar e monitorar o PMFS da unidade de 
manejo das respectivas florestas públicas.

§ 1º Em âmbito federal, o Ibama exercerá as atri-
buições previstas neste artigo.

§ 2º O Ibama deve estruturar formas de atua-
ção conjunta com os órgãos seccionais e locais do 
Sisnama para a fiscalização e proteção das florestas 
públicas, podendo firmar convênios ou acordos de 
cooperação.

§ 3º Os órgãos seccionais e locais podem dele-
gar ao Ibama, mediante convênio ou acordo de coope-
ração, a aprovação e o monitoramento do PMFS das 
unidades de manejo das florestas públicas estaduais 
ou municipais e outras atribuições.

CAPÍTULO III 
Do Órgão Consultivo

Art. 51. Sem prejuízo das atribuições do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, fica institu-
ída a Comissão de Gestão de Florestas Públicas, no 
âmbito do Ministério do Meio Ambiente, de natureza 
consultiva, com as funções de exercer, na esfera fe-
deral, as atribuições de órgão consultivo previstas por 
esta lei e, especialmente:

I – assessorar, avaliar e propor diretrizes para 
gestão de florestas públicas da União;

II – manifestar-se sobre o PAOF da União;
III – exercer as atribuições de órgão consultivo 

do SFB.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios disporão sobre o órgão competente 
para exercer as atribuições de que trata este Capítulo 
nas respectivas esferas de atuação.

Art. 52. A Comissão de Gestão de Florestas Públi-
cas será composta por representantes do Poder Público, 
dos empresários, dos trabalhadores, da comunidade 
científica, dos movimentos sociais e das organizações 
não governamentais, e terá sua composição e seu fun-
cionamento definidos em regulamento.

Parágrafo único. Os membros da Comissão de 
Gestão de Florestas Públicas exercem função não 
remunerada de interesse público relevante, com pre-
cedência, na esfera federal, sobre quaisquer cargos 
públicos de que seja titulares e, quando convocados, 
farão jus a transporte e diárias.

CAPÍTULO IV 
Do Órgão Gestor

Art. 53. Caberá aos órgãos gestores federal, 
estaduais e municipais, no âmbito de suas compe-
tências:

I – elaborar proposta de PAOF, a ser submetida 
ao poder concedente;

II – disciplinar a operacionalização da conces-
são florestal;

III – solicitar ao órgão ambiental competente a 
licença prévia prevista no art. 19 desta lei;

IV – elaborar inventário amostral, relatório am-
biental preliminar e outros estudos;

V – publicar editais, julgar licitações, promover os 
demais procedimentos licitatórios, inclusive audiência 
e consulta pública, definir os critérios para formaliza-
ção dos contratos e celebrá-los com concessionários 
de manejo florestal sustentável, quando delegado pelo 
poder concedente;

VI – gerir e fiscalizar os contratos de concessão 
florestal;

VII – dirimir, no âmbito administrativo, as divergên-
cias entre concessionários, produtores independentes 
e comunidades locais;

VIII – controlar e cobrar o cumprimento das me-
tas fixadas no contrato de concessão;

IX – fixar os critérios para cálculo dos preços de 
que trata o art. 36 desta lei e proceder à sua revisão 
e reajuste na forma desta lei, das normas pertinentes 
e do contrato;

X – cobrar e verificar o pagamento dos preços 
florestais e distribuí-los de acordo com esta lei;

XI – acompanhar e intervir na execução do PMFS, 
nos casos e condições previstos nesta lei;

XII – fixar e aplicar as penalidades administrativas 
e contratuais impostas aos concessionários, sem pre-
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juízo das atribuições dos órgãos do SISNAMA respon-
sáveis pelo controle e fiscalização ambiental;

XIII – indicar ao poder concedente a necessidade 
de extinção da concessão, nos casos previstos nesta 
lei e no contrato;

XIV – estimular o aumento da qualidade, produti-
vidade, rendimento e conservação do meio ambiente 
nas áreas sob concessão florestal;

XV – dispor sobre a realização de auditorias flo-
restais independentes, conhecer seus resultados e 
adotar as medidas cabíveis, conforme o resultado;

XVI – disciplinar o acesso às unidades de ma-
nejo;

XVII – atuar em estreita cooperação com os ór-
gãos de defesa da concorrência, com vistas em impe-
dir a concentração econômica nos serviços e produtos 
florestais e na promoção da concorrência;

XVIII – incentivar a competitividade e zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa da concorrência, 
monitorando e acompanhando as práticas de mercado 
dos agentes do setor florestal;

XIX – efetuar o controle prévio e a posteriori 
de atos e negócios jurídicos a serem celebrados en-
tre concessionários, impondo-lhes restrições à mútua 
constituição de direitos e obrigações, especialmente 
comerciais, incluindo a abstenção do próprio ato ou 
contrato ilegal;

XX – conhecer e julgar recursos em procedimen-
tos administrativos;

XXI – promover ações para a disciplina dos merca-
dos de produtos florestais e seus derivados, em espe-
cial para controlar a competição de produtos florestais 
de origem não sustentável;

XXII – reconhecer em ato administrativo as enti-
dades que poderão realizar auditorias florestais;

XXIII – estimular a agregação de valor ao produto 
florestal na região em que for explorado.

§ 1º Compete ao órgão gestor a guarda das flores-
tas públicas durante o período de pousio entre uma 
concessão e outra ou, quando por qualquer motivo, 
houver extinção do contrato de concessão.

§ 2º O órgão gestor deverá encaminhar ao poder 
concedente, ao Poder Legislativo e ao conselho de 
meio ambiente, nas respectivas esferas de governo, 
relatório anual sobre as concessões outorgadas, o va-
lor dos preços florestais, a situação de adimplemento 
dos concessionários, os PMFS e seu estado de exe-
cução, as vistorias e auditorias florestais realizadas 
e os respectivos resultados, assim como as demais 
informações relevantes sobre o efetivo cumprimento 
dos objetivos da gestão de florestas públicas.

§ 3º O relatório previsto no § 2º deste artigo re-
lativo às concessões florestais da União deverá ser 

encaminhado ao Conama e ao Congresso Nacional 
até 31 de março de cada ano.

§ 4º Caberá ao Conama, considerando as informa-
ções contidas no relatório referido no § 3º deste artigo, 
manifestar-se sobre a adequação do sistema de con-
cessões florestais e de seu monitoramento e sugerir 
os aperfeiçoamentos necessários.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios disporão sobre o órgão competente para exercer 
as atribuições de que trata este Capitulo nas respec-
tivas esferas de atuação.

TÍTULO IV 
Do Serviço Florestal Brasileiro

CAPÍTULO I 
Da Criação do Serviço Florestal Brasileiro

Art. 54. Fica criado, na estrutura básica do Mi-
nistério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasi-
leiro – SFB.

Art. 55. O SFB atua exclusivamente na gestão 
das florestas públicas e tem por competência:

I – exercer a função de órgão gestor prevista no 
art. 53 desta lei, no âmbito federal, bem como de ór-
gão gestor do FNDF;

II – apoiar a criação e gestão de programas de 
treinamento, capacitação, pesquisa e assistência téc-
nica para a implementação de atividades florestais, 
incluindo manejo florestal, processamento de produtos 
florestais e exploração de serviços florestais;

III – estimular e fomentar a prática de atividades 
florestais sustentáveis madeireira, não madeireira e 
de serviços;

IV – promover estudos de mercado para produtos 
e serviços gerados pelas florestas;

V – propor planos de produção florestal sustentá-
vel de forma compatível com as demandas da socie-
dade;

VI – criar e manter o Sistema Nacional de Infor-
mações Florestais integrado ao Sistema Nacional de 
Informações sobre o Meio Ambiente;

VII – gerenciar o Cadastro Nacional de Florestas 
Públicas, exercendo as seguintes funções:

a) organizar e manter atualizado o Cadas-
tro-Geral de Florestas Públicas da União;

b) adotar as providências necessárias 
para interligar os cadastros estaduais e mu-
nicipais ao Cadastro Nacional;

VIII – apoiar e atuar em parceria com os seus 
congêneres estaduais e municipais.

§ 1º No exercício de suas atribuições, o SFB pro-
moverá a articulação com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, para a execução de suas atividades 
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de forma compatível com as diretrizes nacionais de 
planejamento para o setor florestal e com a Política 
Nacional do Meio Ambiente.

§ 2º Para a concessão das florestas públicas sob 
a titularidade dos outros entes da Federação, de órgãos 
e empresas públicas e de associações de comunidades 
locais, poderão ser firmados convênios com o Ministério 
do Meio Ambiente, representado pelo SFB.

§ 3º As atribuições previstas nos incisos II a V 
do caput deste artigo serão exercidas sem prejuízo 
de atividades desenvolvidas por outros órgãos e en-
tidades da Administração Pública federal que atuem 
no setor.

CAPÍTULO II 
Da Estrutura Organizacional e Gestão 

do Serviço Florestal Brasileiro

SEÇÃO I 
Do Conselho Diretor

Art. 56. O Poder Executivo disporá sobre a estru-
tura organizacional e funcionamento do SFB, obser-
vado o disposto neste artigo.

§ 1º O SFB será dirigido por um Conselho Diretor, 
composto por um Diretor-Geral e 4 (quatro) diretores, 
em regime de colegiado, ao qual caberá:

I – exercer a administração do SFB;
II – examinar, decidir e executar ações necessá-

rias ao cumprimento das competências do SFB;
III – editar normas sobre matérias de competên-

cia do SFB;
IV – aprovar o regimento interno do SFB, a orga-

nização, a estrutura e o âmbito decisório de cada 
diretoria;

V – elaborar e divulgar relatórios sobre as ati-
vidades do SFB;

VI – conhecer e julgar pedidos de reconsideração 
de decisões da componentes das diretorias do SFB.

§ 2º As decisões relativas ás atribuições do SFB 
são tomadas pelo Conselho Diretor, por maioria ab-
soluta de votos.

Art. 57. O SFB terá, em sua estrutura, unidade 
de assessoramento jurídico, observada a legislação 
pertinente.

Art. 58. O Diretor-Geral e os demais membros 
do Conselho Diretor do SFB serão brasileiros, de re-
putação ilibada, experiência comprovada e elevado 
conceito no campo de especialidade dos cargos para 
os quais serão nomeados.

§ 1º o Diretor-Geral e os demais membros do 
Conselho Diretor do SF3 serão nomeados pelo Presi-
dente da República.

§ 2º O regulamento do SFB disciplinará a substi-
tuição do Diretor-Geral e os demais membros do Con-
selho Diretor em seus impedimentos ou afastamentos 
regulamentares e ainda no período de vacância que 
anteceder à nomeação de novo diretor.

Art. 59. Está impedido de exercer cargo de direção 
no SFB quem mantiver, ou tiver mantido nos 24 (vinte 
e quatro) meses anteriores à nomeação, os seguintes 
vínculos com qualquer pessoa jurídica concessionária 
ou com produtor florestal independente:

I – acionista ou sócio com participação individual 
direta superior a 1% (um por cento) no capital social 
ou superior a 2% (dois por cento) no capital social de 
empresa controladora;

II – membro do conselho de administração, fiscal 
ou da diretoria executiva;

III – empregado, mesmo com o contrato de tra-
balho suspenso, inclusive das empresas controlado-
ras ou das fundações de previdência de que sejam 
patrocinadoras.

Parágrafo único. Também está impedido de exer-
cer cargo de direção no SFB membro do conselho 
ou diretoria de associação ou sindicato, regional ou 
nacional, representativo de interesses dos agentes 
mencionados no caput deste artigo, ou de categoria 
profissional de empregados desses agentes.

Art. 60. O ex-dirigente do SFB, durante os 12 
(doze) meses seguintes ao seu desligamento do car-
go, estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, 
independentemente da forma ou natureza do contrato, 
qualquer tipo de serviço às pessoas jurídicas conces-
sionárias, sob regulamentação ou fiscalização do SFB, 
inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.

Parágrafo único. Incorre na prática de advocacia 
administrativa, sujeitando-se o infrator às penas pre-
vistas no art. 321 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – Código Penal, o ex-dirigente do SFB 
que descumprir o disposto no caput deste artigo.

Art. 61. Os cargos em comissão e funções gratifi-
cadas do SFB deverão ser exercidos, preferencialmente, 
por servidores do seu quadro efetivo, aplicando-se-lhes 
as restrições do art. 59 desta lei.

SEÇÃO II 
Da Ouvidoria

Art. 62. O SFB contará com uma Ouvidoria, à 
qual competirá:

I – receber pedidos de informação e esclarecimen-
to, acompanhar o processo interno de apuração das 
denúncias e reclamações afetas ao SFB e responder 
diretamente aos interessados, que serão cientificados, 
em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas;
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II – zelar pela qualidade dos serviços prestados 
pelo SFB e acompanhar o processo interno de apura-
ção das denúncias e reclamações dos usuários, seja 
contra a atuação do SFB, seja contra a atuação dos 
concessionários;

III – produzir, semestralmente e quando julgar 
oportuno:

a) relatório circunstanciado de suas ativi-
dades e encaminhá-lo à Diretoria-Geral do SFB 
e ao Ministro da Estado do Meio Ambiente;

b) apreciações sobre a atuação do SFB, 
encaminhando-as ao Conselho Diretor, à Co-
missão de Gestão de Florestas Públicas, aos 
Ministros de Estado do Meio Ambiente, da 
Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão e Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, bem como às comissões da fisca-
lização e controle da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, publicando-as para co-
nhecimento geral.

§ 1º O Ouvidor atuará junto ao Conselho Diretor do 
SFB, sem subordinação hierárquica, e exercerá as suas 
atribuições sem acumulação com outras funções.

§ 2º O Ouvidor será nomeado pelo Presidente 
da República para mandato de 3 (três) anos, sem di-
reito a recondução.

§ 3º O Ouvidor somente poderá perder o mandato 
em caso de renúncia, condenação judicial transitada 
em julgado ou condenação em processo administra-
tivo disciplinar.

§ 4º O processo administrativo contra o Ouvidor 
somente poderá ser instaurado pelo Ministro de Esta-
do do Meio Ambiente.

§ 5º O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos 
e contará com o apoio administrativo da que neces-
sitar.

§ 6º Aplica-se ao ex-Ouvidor o disposto no art. 
60 desta lei.

SEÇÃO III 
Dos Servidores do SFB

Art. 63. O SFB constituirá quadro de pessoal, por 
meio da realização de concurso público de provas, ou 
de provas e títulos, ou da redistribuição de servidores 
da órgãos e entidades da administração federal direta, 
autárquica ou fundacional.

Art. 64. O SBF poderá requisitar, independente-
mente da designação para cargo em comissão ou 
função de confiança, e sem prejuízo dos vencimentos 
e vantagens a que façam jus no órgão de origem, ser-
vidores de órgãos e entidades integrantes da adminis-
tração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

observado o quantitativo máximo estabelecido em ato 
conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Meio Ambiente.

Parágrafo único. No caso de requisição ao Ibama, 
ela deverá ser precedida de autorização do órgão.

Art. 65. Ficam criados 49 (quarenta e nove) car-
gos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS, no âmbito do Podar Executivo Federal, para 
reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, com 
a finalidade de integrar a estrutura do SFB, assim dis-
tribuídos:

I – 1 (um) DAS-6;
II – 4 (quatro) DAS-5;
III – 17 (dezessete) DAS-4;
IV – 10 (dez) DAS–3;
V – 9 (nove) DAS–2;
VI – 8 (oito) DAS–1.

SEÇÃO IV 
Da Autonomia Administrativa do SFB

Art. 66. O Poder Executivo poderá assegurar ao 
SFB autonomia administrativa e financeira, no grau 
conveniente ao exercício de suas atribuições, mediante 
a celebração de contrato de gestão e de desempenho, 
nos termos do § 9º do art. 37 da Constituição Federal, 
negociado e firmado entre o Ministério do Meio Am-
biente e o Conselho Diretor.

§ 1º O contrato de gestão e de desempenho será 
o instrumento de controle da atuação administrati-
va do SFB e da avaliação do seu desempenho, bem 
como elemento integrante da sua prestação de contas, 
bem como do Ministério do Meio Ambiente, aplicado 
o disposto no art. 9º da Lei nº 8.443, de 16 de julho 
de 1992, sendo sua inexistência considerada falta de 
natureza formal, conforme disposto no inciso II do art. 
16 da mesma lei.

§ 2º O contrato de gestão e de desempenho deve 
estabelecer, nos programas anuais de trabalho, indi-
cadores que permitam quantificar, de forma objetiva, 
a avaliação do SFB.

§ 3º O contrato de gestão e de desempenho será 
avaliado periodicamente e, se necessário, revisado por 
ocasião da renovação parcial da diretoria do SFB.

SEÇÃO V 
Da Receita e do Acervo do 
Serviço Florestal Brasileiro

Art. 67. Constituem receitas do SFB:
I – recursos oriundos da cobrança dos preços 

de concessão florestal, conforme destinação prevista 
na alínea a do inciso I do caput e no inciso I do § 1º, 
ambos do art. 39 desta lei, além de outros referentes 
ao contrato de concessão, incluindo os relativos aos 
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custos do edital de licitação e os recursos advindo, de 
aplicação de penalidades contratuais;

II – recursos ordinários do Tesouro Nacional, 
consignados no Orçamento Fiscal da União e em seus 
créditos adicionais, transferências e repasses que lhe 
fora conferidos;

III – produto da venda de publicações, material 
técnico, dados e informações, inclusive para fins de lici-
tação pública, e de emolumentos administrativos;

IV – recursos provenientes de convênios ou acor-
dos celebrados com entidades, organismos ou empre-
sas públicas, ou contratos celebrados com empresas 
privadas;

V – doações, legados, subvenções e outros recur-
sos que lhe forem destinados.

TÍTULO V 
Disposições Transitórias e Finais

Art. 68. Sem prejuízo do disposto nos incisos VI 
e VII do art. 23 da Constituição Federal, a execução 
das atividades relacionadas às concessões florestais 
poderá ser delegada pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios à União, bem como pela União aos demais 
entes federados, mediante convênio firmado com o 
órgão gestor competente.

Parágrafo único. É vedado ao órgão gestor con-
veniado exigir do concessionário sob sua ação comple-
mentar de regulação, controle e fiscalização obrigação 
não prevista previamente em contrato.

Art. 69. As unidades de manejo a florestas públi-
cas com PMFS aprovados e a execução até a data de 
publicação desta Lei serão vistoriadas:

I – pelo órgão competente do Sisnama, para ave-
riguar o andamento do manejo florestal;

II – pelo órgão fundiário competente, para averi-
guar a situação da ocupação, de acordo com os parâ-
metros estabelecidos na legislação específica.

§ 1º As vistorias realizadas pelo órgão fundiário 
competente serão acompanhadas por representante 
do Poder Público local.

§ 2º Nas unidades de manejo onde não for ve-
rificado o correto andamento do manejo florestal, os 
detentores do PMFS serão notificados para apresentar 
correções, no prazo estabelecido pelo órgão compe-
tente do Sisnama.

§ 3º Caso não sejam atendidas as exigências da 
notificação mencionada no § 2º deste artigo, o PNFS 
será cancelado e a área correspondente deverá ser 
desocupada sem ônus para o Poder Público e sem 
prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

§ 4º As unidades de manejo onde o correto anda-
mento do manejo florestal for verificado ou saneado 
nos termos do § 2º deste artigo serão submetidas a 

processo licitatório, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
meses a partir da data da manifestação dos órgãos 
a respeito da vistoria prevista no caput deste artigo, 
desde que não seja constatado conflito com comu-
nidades locais pela ocupação do território e uso dos 
recursos florestais.

§ 5º Será dada a destinação prevista no art. 6º 
desta lei às unidades de manejo onde o correto anda-
mento do manejo florestal for verificado e os detentores 
dos PMFS fora comunidades locais.

§ 6º Até que sejam submetidas ao processo 
licitatório, as unidades de manejo mencionadas no § 
4º deste artigo permanecerão sob a responsabilidade 
do detentor do PMFS, que poderá dar continuidade às 
atividades de manejo mediante assinatura de contrato 
com o poder concedente.

§ 7º O contrato previsto no § 6º deste artigo terá 
vigência limitada à assinatura do contrato de conces-
são resultante do processo licitatório.

§ 9º Findo o processo licitatório, o detentor do 
PMFS que der continuidade à sua execução, nos termos 
deste artigo, pagará ao órgão gestor competente valor 
proporcional ao preço da concessão florestal definido 
na licitação, calculado com base no período decorrido 
desde a verificação pelo órgão competente do Sisnama 
até a adjudicação do vencedor na licitação.

Art. 70. A licitação para a concessão florestal das 
unidades de manejo mencionadas no § 4º do art. 69 
desta lei, além de observar os termos desta lei, deverá 
seguir as seguintes determinações:

I – o vencedor da licitação, após firmar o contrato 
de concessão, deverá seguir o PMFS em execução, 
podendo revisá-lo nas condições previstas em regu-
lamento;

II – o edital de licitação deverá conter os valores 
de ressarcimento das benfeitorias e investimentos já 
realizados na área a serem pagos ao detentor do PIUS 
pelo vencedor do processo de licitação, descontado o 
valor da produção auferida previamente à licitação nos 
textos do § 8º do art. 69 desta lei.

Art. 71. As florestas públicas não destinadas a 
manejo florestal ou unidades de conservação ficam 
impossibilitadas de conversão para uso alternativo 
do solo, até que sua classificação de acordo com o 
ZEE esteja oficializada e a conversão seja plenamen-
te justificada.

Art. 72. As áreas públicas já ocupadas e conver-
tidas para uso alternativo do solo na data da publicação 
desta lei estarão excluídas das concessões florestais, 
desde que confirmada a sua vocação para o uso atual 
por meio do ZEE aprovado de acordo com a legisla-
ção pertinente.
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§ 1º Nos remanescentes das áreas previstas no 
caput deste artigo, o Poder Público poderá autorizar 
novos Planos de Manejo Florestal Sustentável, obser-
vada a legislação vigente.

§ 2º Fica garantido o direito de continuidade das 
atividades econômicas realizadas, a conformidade com 
a lei, pelos atuais ocupantes em áreas de até 2.500 ha 
(dois mil e quinhentos hectares), pelo prazo de 5 (cinco) 
anos a partir da data de publicação desta lei.

Art. 73. Os parâmetros para definição dos tama-
nhos das unidades de manejo a serem concedidas às 
pessoas jurídicas de pequeno porte, micro e média. 
empresas, na forma do art. 33 desta lei, serão defini-
dos a regulamento, previamente à aprovação do pri-
meiro PAOF.

Art. 74. Após 5 (cinco) anos da implantação do 
primeiro PAOF, será feita avaliação sobre os aspectos 
técnicos, econômicos, sociais e ambientais da aplica-
ção desta Lei, a que se dará publicidade.

Art. 75. Em 10 (dez) anos contados da data de 
publicação desta lei, a área total com concessões flo-
restais da União não poderá ultrapassar 20% (vinte 
por cento) do total de área de suas florestas públicas 
disponíveis para a concessão, com exceção das uni-
dades de manejo localizadas em florestas nacionais 
criadas nos termos do art. 17 da Lei nº 9.985, de 19 
de julho de 2000.

Art. 76. Ao final dos 10 (dez) primeiros anos 
contados da data de publicação desta lei, individual-
mente ou em consórcio, não poderá concentrar mais 
de 10% (dez por cento) do total da área das florestas 
públicas disponíveis para a concessão em cada esfe-
ra de governo.

Art. 77. Até a aprovação do primeiro PAOF, fica 
o poder concedente autorizado a realizar concessões 
florestais em:

I – unidades de manejo em áreas públicas que, 
sondas, não ultrapassa 750.000 ha (setecentos e cin-
qüenta mil hectares), localizadas numa faixa de até 100 
Km (cem quilômetros) ao longo da rodovia BR-163;

II – florestas nacionais ou estaduais criadas nos 
termos do art. 17 da Lei nº 9.995, 19 de julho de 2000, 
observados os seguintes requisitos:

a) autorização prévia do órgão gestor da 
unidade de conservação;

b) aprovação prévia do plano de manejo 
da unidade de conservação nos termos da Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000;

c) oitiva do conselho consultivo da uni-
dade de conservação, nos termos do § 3º do 
art. 48 desta lei;

d) previsão de zonas de uso restrito des-
tinadas às comunidades locais.

Parágrafo único. As concessões de que tratam os 
incisos I e II do caput deste artigo devem ser objeto 
de licitação e obedecer às normas previstas nos arts. 
8º e 12 a 47 desta lei.

Art. 78. As associações civis que venham a par-
ticipar, de qualquer forma, das concessões florestais 
ou da gestão direta das florestas públicas deverão ser 
constituídas sob as leis brasileiras e ter sede e admi-
nistração no País.

Art. 79. O inciso XV do art. 29 da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 29.  ................................................
XV – do Ministério do Meio Ambiente o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Con-
selho Nacional da Amazônia Legal, o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético, o Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Am-
biente, o Serviço Florestal Brasileiro, a Comis-
são da Gestão de Florestas Públicas e até 5 
(cinco) Secretarias;

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

Art. 80.  O art. 1º da Lei nº 5.869, de 12 de de-
zembro de 1972, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso V:

“Art.1º ....................................................
V – Cadastro Nacional de Florestas Pú-

blicas.
 ..................................................... “(NR)

Art. 81. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 
50–A e 69–A:

“Art. 50–A. Desmatar, explorar economi-
camente ou degradar floresta, plantada ou nati-
va, em terras de domínio público ou devolutas, 
sem autorização do órgão competente:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos e multa.

§ 1º Não é crime a conduta praticada 
quando necessária à subsistência imediata 
pessoal do agente ou de sua família.

§ 2º Se a área explorada for superior a 
1.000 ha (mil hectares), a pena será aumentada 
de 1 (um) ano por milhar de hectare.”

“Art. 69–A. Elaborar ou apresentar, no li-
cenciamento, concessão florestal ou qualquer 
outro procedimento administrativo, estudo, lau-
do ou relatório ambiental total ou parcialmente 
falso ou enganoso, inclusive por omissão:
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Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) 

anos.
§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um ter-

ço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo 
ao meio ambiente, a decorrência do uso da in-
formação falsa, incompleta ou enganosa.”

Art. 82. O art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de se-
tembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 19. A exploração de florestas e for-
mações sucessoras, tanto de domínio público 
como de domínio privado, dependerá da prévia 
aprovação pelo órgão estadual competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SIS-
NAMA, bem como da adoção de técnicas de 
condução, exploração, reposição florestal e 
manejo compatíveis com os variados ecossis-
temas que a cobertura arbórea forme.

§ 1º Compete ao Ibama a aprovação de 
que trata o caput deste artigo:

I – nas florestas públicas de domínio da 
União;

II – nas unidades de conservação cria-
das pela União;

III – nos empreendimentos potencialmen-
te causadores de impacto ambiental nacional 
ou regional, definidos em resolução do Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

§ 2º Compete ao órg&o ambiental muni-
cipal a aprovação de que trata o caput deste 
artigo:

I – nas florestas públicas de domínio do 
Município;

II – nas unidades de conservação criadas 
pelo Município;

III – nos casos que lhe forem delegados 
por convênio ou outro instrumento admissí-
vel, ouvidos, quando couber, os órgãos com-
petentes da União, dos Estados e do Distrito 
Federal.

§ 3º No caso de reposição florestal, de-
verão ser priorizados projetos que contemplem 
a utilização de espécies nativas.” (NR)

Art. 83. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9º ...................................................
 ..............................................................

XIII – instrumentos econômicos, como 
concessão florestal, servidão ambiental, se-
guro ambiental e outros.” (NR)

“Art. 9º–A. Mediante anuência do órgão 
ambiental competente, o proprietário rural poda 
instituir servidão ambiental, pela qual volun-
tariamente renuncia, em caráter permanente 
ou temporário, total ou parcialmente, a direito 
de uso, exploração ou supressão de recursos 
naturais existentes na propriedade.

§ 1º A servidão ambiental não se aplica 
às áreas de preservação permanente e de 
reserva legal.

§ 2º A limitação ao uso ou exploração 
da vegetação da área sob servidão instituída 
em relação aos recursos florestais deve ser, 
no mínimo, a mesma estabelecida para a re-
serva legal.

§ 3º A servidão ambiental deve ser aver-
bada no registro de imóveis competente.

§ 4º Na hipótese de compensação de 
reserva legal, a servidão deve ser averba-
da na matrícula de todos os imóveis envol-
vidos.

§ 5º É vedada, durante o prazo de vigên-
cia da servidão ambiental, a alteração da des-
tinação da área, nos casos de transmissão do 
imóvel a qualquer título, de desmembramento 
ou de retificação dos limites da propriedade.”

“Art. 14 .  ...............................................
 ..............................................................
§ 5º A execução das garantias exigidas 

do poluidor não impede a aplicação das obri-
gações de indenização e reparação de danos 
previstas no § 1º deste artigo.”(NR)

“Art. 17-G. .............................................
 ..............................................................
§ 2º Os recursos arrecadados com a 

TCFA terão utilização restrita em atividades de 
controle e fiscalização ambiental.”NR)

Art. 84. O inciso XI do caput do art. 167 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro da 1973, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes itens 22 e 23:

“Art. 167.  ..............................................
 ..............................................................
XI –  .......................................................
 ..............................................................
22. da reserva legal;
23. da servidão ambiental.” (NR)

Art. 85. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.776, DE 2005

Dispõe sobre a gestão de florestas pú-
blicas para produção sustentável, institui, 
na estrutura do Ministério do Meio Ambien-
te, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, cria 
o fundo Nacional de Desenvolvimento Flo-
restal – FNDF, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

CAPÍTULO ÚNICO 
Dos Princípios e Definições

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a gestão de florestas 
públicas para produção sustentável, institui o Serviço 
Florestal Brasileiro – SFB, na estrutura do Ministério 
do Meio Ambiente, e cria o Fundo Nacional de Desen-
volvimento Florestal – FNDF.

Art. 2º Constituem princípios da gestão de flo-
restas públicas:

I – a conservação dos ecossistemas, da biodiver-
sidade, do solo, da água e dos valores culturais asso-
ciados, bem como a proteção do patrimônio público;

II – o estabelecimento de atividades que promo-
vam o uso eficiente e sustentável das florestas e que 
contribuam para o cumprimento das metas do desen-
volvimento socioeconômico local, regional e de todo 
o País;

III – o eficaz e eficiente acesso da população aos 
recursos florestais e a seus benefícios;

IV – o respeito aos direitos das comunidades Fo-
cais, em especial às culturas tradicionais, ao acesso 
e aos benefícios derivados do uso e da conservação 
das florestas públicas;

V – a promoção do processamento local e o 
incentivo ao incremento da agregação de valor aos 
produtos e serviços da floresta, bem como à diversi-
ficação industrial, ao desenvolvimento tecnológico, à 
utilização e à capacitação de empreendedores locais 
e da mão-de-obra regional;

VI – o acesso de qualquer indivíduo às informa-
ções referentes à gestão de florestas públicas, nos 
termos da Lei nº 10.650, de 18 de abril de 2003, de 
forma a garantir a devida transparência e o controle 
social;

VII – a promoção e difusão da pesquisa flores-
tal, agroflorestal, faunística e edáfica, relacionada à 
conservação, à recuperação e ao uso sustentável das 
florestas;

VIII – o fomento ao conhecimento e a promoção 
da conscientização da população sobre a conservação, 
a recuperação e o manejo dos recursos florestais; e

IX – a garantia do condições estáveis e seguras 
que estimulem investimentos de longo prazo no manejo, 
na conservação e na recuperação das florestas.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios promoverão as adaptações necessárias 
de sua legislação às prescrições desta lei, buscando 
atender às peculiaridades das diversas modalidades 
de gestão de florestas públicas.

Art. 3º Para os fins do disposto nesta lei, consi-
dera-se:

I – florestas públicas: florestas, naturais ou plan-
tadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, 
inclusive amazônico, mata atlântica e nas diversas 
fitofisionomias do ceifado e da caatinga, situadas em 
bens sob o dom mio da União, dos Estados, dos Mu-
nicípios, do Distrito Federal ou das entidades da ad-
ministração indireta;

II – recursos florestais: produtos, representados 
pela matéria-prima vegetal, e serviços florestais;

III – produtos florestais: produtos madeireiros e 
não-madeireiros;

IV – serviços florestais: ações ou benefícios de-
correntes do manejo da floresta e turismo;

V – ciclo: período decorado entre dais momentos 
de colheita de produtos florestais madeireiros ou não-
madeireiros numa mesma área;

VI – manejo florestal sustentável: administração 
da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, 
sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos 
de sustentação do ecossistema objeto do manejo, e 
considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a 
utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múl-
tiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem 
como a utilização de outros bens e serviços de natu-
reza florestal;

VII – concessão florestal: delegação onerosa, 
feita pelo poder concedente, do direito de praticar 
manejo florestal sustentável para exploração de pro-
dutos e serviços, numa unidade de manejo, mediante 
licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que 
atenda às exigências do respectivo edital de licitação 
e demonstre capacidade para seu desempenho, por 
sua conta e risco e por prazo determinado;

VIII – unidade de manejo: perímetro definido a 
partir de critérios técnicos, socioculturais, econômicos 
e ambientais, localizado em florestas públicas, objeto 
de um Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, 
podendo conter áreas degradadas para fins de recu-
peração por meio de plantios florestais;
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IX – lote de concessão florestal: floresta pública 
destinada à concessão florestal, na qual são alocadas 
as unidades de manejo a serem licitadas;

X – comunidade local: grupo humano, distinto por 
suas condições culturais, e organizado segundo seus 
próprios costumes e tradições, cujo modo de vida está 
relacionado à produção e à reprodução de conheci-
mentos tradicionais associados aos componentes da 
diversidade biológica, incluídas nesta definição as co-
munidades quilombolas;

XI – anuência prévia para uso sustentável: do-
cumento expedido pelo órgão competente, precedido 
de estudo de viabilidade socioambiental, previamen-
te à publicação do edital de licitação para concessão 
florestal, anuindo sobre o desenvolvimento de mane-
jo florestal para exploração de produtos e serviços na 
unidade de manejo;

XII – estudo de viabilidade socioambiental: estudo 
elaborado peso órgão gestor para avaliar os impactos 
ambientais da concessão florestal, na unidade de ma-
nejo e seu entorno, considerando as implicações socio-
culturais no modo de vida das comunidades locais;

XIII – auditoria florestal: ato de avaliação inde-
pendente e qualificada do cumprimento de atividades 
florestais e compromissos econômicos, sociais e am-
bientais assumidos de acordo com o plano de manejo 
florestal sustentável e o contrato de concessão, exe-
cutada por entidade reconhecida pelo órgão gestor, 
mediante procedimento administrativo específico;

XIV – inventário amostral: levantamento de in-
formações qualitativas e quantitativas sobre uma de-
terminada floresta, utilizando-se processo de amos-
tragem;

XV – órgão gestor: órgão do poder concedente 
com a competência de disciplinar e conduzir o proces-
so de outorga da concessão florestal; e

XVI – poder concedente: União, Estado, Distrito 
Federal ou Município com domínio sobre a floresta 
pública.

TÍTULO II 
Da Gestão de Florestas Públicas

Art. 4º A gestão de florestas públicas para pro-
dução sustentável compreende:

I – a criação e a gestão direta de florestas na-
cionais, estaduais e municipais, nos termos da Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000;

II – a destinação de florestas públicas ás comu-
nidades locais, nos termos do art. 7º desta Lei; e

III – a concessão florestal, incluindo florestas 
naturais ou plantadas e as unidades de manejo das 
florestas nacionais.

CAPÍTULO I 
Da Gestão Direta

Art. 5º O Poder Público poderá exercer diretamen-
te a gestão de florestas nacionais, sendo-lhe facultado, 
para execução de atividades subsidiárias, firmar con-
vênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos 
similares com terceiros, observando o disposto na 
legislação vigente sobre licitações públicas e demais 
normas em vigor.

Parágrafo único. A duração dos contratos e instru-
mentos similares a que se refere o caput deste artigo 
fica limitada a cento e vinte meses.

Art. 6º Nos processos de licitação para a efetiva-
ção das contratações para a gestão direta relativa ao 
manejo dos produtos florestais, poderá ser conside-
rado o tipo técnica e preço para a seleção da melhor 
proposta, nos termos do art. 27 desta lei.

CAPÍTULO II 
Da destinação às comunidades locais

Art. 7º Antes da realização das concessões flo-
restais, as florestas públicas ocupadas ou utilizadas 
por comunidades locais serão identificadas para a 
destinação, pelos órgãos competentes, nas seguin-
tes formas:

I – criação de reservas extrativistas e reservas 
de desenvolvimento sustentável;

II – concessão do uso, por meio de projetos de 
assentamento florestal, de desenvolvimento sustentá-
vel e agroextrativistas ou outros similares, nos termos 
do art. 189 da Constituição; e

III – outras formas de unidade de conservação 
previstas em lei.

§ 1º A destinação de que trata o caput não acar-
retará ônus financeiro para o beneficiário e será efe-
tuada em ato administrativo próprio, conforme previsto 
em legislação específica.

§ 2º Adicionalmente às formas mencionadas no 
caput, as comunidades locais poderão participar das lici-
tações previstas no Capítulo III do Título II desta lei.

CAPÍTULO III 
Das concessões florestais

Art. 8º A concessão florestal será autorizada em 
ato do poder concedente e se formalizará mediante 
contrato, que deverá observar os termos desta lei, das 
normas pertinentes e do edital de licitação.

Art. 9º A publicação do edital de licitação de cada 
lote de concessão florestal deve ser precedida de con-
sulta pública, por região, realizada pelo órgão gestor 
competente, nos termos da regulamentação.
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Art. 10. São elegíveis para fins de concessão as 
unidades de manejo previstas no Plano Anual de Ou-
torga Florestal – PAOF.

SEÇÃO I 
Do Plano Anual do Outorga Florestal

Art. 11. O Plano Anual de Outorga Florestal – 
PAOF será proposto pelo órgão gestor e definido pelo 
poder concedente, contendo a descrição de todas as 
florestas públicas com possibilidade de serem sub-
metidas a processos de concessão no ano em que 
vigorar o plano.

§ 1º O PAOF será submetido, pelo órgão qestor, 
à manifestação da Comissão de Gestão de Florestas 
Públicas a que se refere o art. 55 e à consulta pública, 
conforme regulamento.

§ 2º A inclusão de áreas de florestas públicas sob 
o domínio da União no PAOF requer manifestação pré-
via da Secretaria de Patrimônio da União do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 12. O PAOF para concessão florestal con-
siderará:

I – as políticas e o planejamento nacional para 
o setor florestal, a reforma agrária, a regularização 
fundiária, a agricultura, o meio ambiente, a utilização 
dos recursos hídricos e demais instrumentos que dis-
ciplinam o uso e a ocupação do solo e exploração dos 
recursos naturais;

II – a exclusão das unidades de conservação de 
proteção integral, das reservas de desenvolvimento 
sustentável, das reservas extrativistas, das reservas de 
fauna e das áreas de relevante interesse ecológico;

III – a exclusão das terras indígenas, das áreas 
ocupadas por comunidades locais e das áreas de in-
teresse para a criação de unidades de conservação e 
de proteção integral;

IV – as áreas de convergência com as concessões 
de outros setores, conforme regulamento;

V – as políticas públicas dos Estados, dos Muni-
cípios e do Distrito Federal; e

VI – as políticas nacionais de ordenamento territo-
rial, de recursos hídricos e de desenvolvimento regional 
e o Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE.

§ 1º O PAOF federal deverá considerar os PAOF 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 2º O PAOF poderá prever zonas de uso restrito 
para as áreas destinadas às comunidades locais.

SEÇÃO II 
Do processo de outorga

Art. 13. O poder concedente publicará, previamen-
te ao edital de licitação, ato justificando a conveniência 

da concessão florestal caracterizando seu objeto e a 
unidade de manejo.

Art. 14. As licitações para concessão florestal 
serão realizadas na modalidade concorrência e serão 
outorgadas a título oneroso.

Parágrafo único. Nas licitações referidas no caput, 
é vedada a declaração de inexigibilidade prevista no 
art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

SEÇÃO III 
Do Objeto da Concessão

Art. 15. Outorga-se a concessão florestal de unida-
de de manejo de floresta pública, com perímetro geor-
referenciado, registrada no Cadastro-Geral de Florestas 
Públicas e incluída no lote de concessão florestal.

Parágrafo único. Fica instituído o Cadastro-Geral 
de Florestas Públicas, interligado ao Sistema Nacional 
de Cadastro Rural e incluído no Cadastro Nacional de 
Imóveis Rurais – CNIR.

Art. 16. O objeto de cada concessão será fixado 
no edital, que definirá os produtos florestais e serviços, 
cuja exploração será autorizada.

Art. 17. Os produtos de uso tradicional e de sub-
sistência para as comunidades locais serão excluídos 
do objeto da concessão e explicitados no edital, junta-
mente com a definição das restrições e da responsa-
bilidade pelo manejo das espécies das quais derivam 
esses produtos, bem como por eventuais prejuízos 
ao meio ambiente e ao poder concedente, advindos 
deste manejo.

Art. 18. A concessão florestal não confere a con-
cessionária os seguintes direitos:

I – de acessar patrimônio genético para fins de 
pesquisa e desenvolvimento, bioprospecção ou cons-
tituição de coleções;

II – sobre a titularidade imobiliária, nem de pre-
ferência em sua aquisição;

III – de uso dos recursos hídricos acima do es-
pecificado como insignificante;

IV – de exploração dos recursos minerais;
V – de exploração de recursos pesqueiros;
VI – pela fixação do carbono; e
VII – outros direitos excluídos no edital de lici-

tação.

SEÇÃO IV 
Da Anuência Prévia para uso Sustentável

Art. 19. A anuência prévia para uso sustentável 
da unidade de manejo será requerida pelo órgão ges-
tor, mediante a apresentação de estudo de viabilidade 
socioambiental ao órgão competente, que se mani-
festará sobre o desenvolvimento de manejo florestal 
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para exploração de produtos e serviços na unidade 
de manejo.

Parágrafo único. A anuência prévia para uso sus-
tentável não autoriza o início das atividades florestais na 
unidade de manejo, sendo indispensável a aprovação 
do PMFS e a obtenção das licenças cabíveis.

SEÇÃO V 
Da licitação

Art. 20. Toda concessão florestal será objeto de 
prévia licitação, na modalidade concorrência, nos ter-
mos desta lei e, supletivamente, da legislação pró-
pria, com observância dos princípios da legalidade, 
moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento 
por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento 
convocatório.

SEÇÃO VI 
Da Habilitação

Art. 21. Além de outros previstos na Lei nº 8.666, 
de 1993, é requisito para habilitação nas licitações de 
concessão florestal a comprovação de ausência de 
débitos inscritos na dívida ativa relativos a infração 
ambiental junto aos órgãos competentes, integrantes 
do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA.

SEÇÃO VII 
Do edital de licitação

Art. 22. O edital de licitação será elaborado pelo 
poder concedente, observados os critérios e as nor-
mas gerais da Lei nº 8.666, de 1993, e conterá, es-
pecialmente:

I – o objeto, com a delimitação, localização e to-
pografia, além de mapas e imagens de satélite e as 
informações públicas disponíveis sobre a unidade de 
manejo;

II – os resultados do inventário amostral;
III – o prazo da concessão e as condições de 

renovação e prorrogação;
IV – a descrição da infra-estrutura disponível;
V – as condições e datas para a realização de 

visitas de reconhecimento das unidades de manejo e 
levantamento de dados adicionais;

VI – a descrição das condições necessárias à 
exploração sustentável dos serviços e dos produtos 
florestais;

VII – os prazos para recebimento das propostas, 
julgamento da licitação e assinatura do contrato;

VIII – o período, com data de abertura e encer-
ramento, o local e o horário em que serão fornecidos, 
aos interessados, os dados, estudos e projetos neces-
sários à elaboração dos orçamentos e apresentação 
das propostas;

IX – os critérios e a relação dos documentos exi-
gidos para a aferição da capacidade técnica, da idonei-
dade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;

X – os critérios, os indicadores, as fórmulas e 
parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico, 
socioambiental e econômico-financeiro da proposta;

XI – os preços mínimos dos produtos ou serviços 
e os critérios de reajuste e revisão;

XII – descrição das garantias financeiras e dos 
seguros exigidos;

XIII – as características dos bens reversíveis e 
as condições em que estes se encontram;

XIV – as condições de liderança da empresa ou 
pessoa jurídica responsável, na hipótese em que for 
permitida a participação de consórcio;

XV – a minuta do respectivo contrato, que con-
terá as cláusulas essenciais referidas no art. 31 desta 
lei; e

XVI – condições de extinção do contrato de con-
cessão.

§ 1º As exigências previstas nos incisos I e II do 
caput deste artigo serão adaptadas à escala da unidade 
de manejo florestal, caso não se justifique a exigência 
do detalhamento.

§ 2º O edital será submetido à consulta pública 
previamente ao seu lançamento, conforme regula-
mentação.

Art. 23. Quando permitida na licitação a participa-
ção de pessoa jurídica em consórcio, observar-se-ão, 
adicionalmente, os seguintes requisitos:

I – comprovação de compromisso, público ou 
particular, de constituição de consórcio, subscrito pe-
las consorciadas;

II – indicação da empresa-líder, que deverá aten-
der às condições de liderança estipuladas no edital e 
será a representante das consorciadas perante o po-
der concedente;

III – apresentação dos documentos exigidos nos 
incisos IX do art. 22, por parte de cada consorciada;

IV – comprovação de cumprimento da exigência 
constante do XIV do art. 22; e

V – impedimento da participação de empresas 
consorciadas na mesma licitação, por intermédio de 
mais de um consórcio ou isoladamente.

§ 1º O licitante vencedor fica obrigado a promo-
ver, antes da celebração do contrato, a constituição 
e registro do consórcio, nos termos do compromisso 
referido no inciso I deste artigo.

§ 2º A pessoa jurídica líder do consórcio é respon-
sável perante o poder concedente pelo cumprimento 
do contrato de concessão, sem prejuízo da responsa-
bilidade solidária das demais consorciadas.
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§ 3º As alterações na constituição dos consórcios 
devem ser submetidas previamente ao poder conce-
dente para a verificação da manutenção das condi-
ções de habilitação, sob pena de rescisão do contrato 
de concessão.

Art. 24. É facultado ao poder concedente, desde 
que previsto no edital, determinar que o licitante ven-
cedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa 
antes da celebração do contrato.

Art. 25. Os estudos, levantamentos, projetos, 
obras, despesas ou investimentos já efetuados na uni-
dade de manejo e vinculados ao processo de licitação 
para concessão, realizados pelo poder concedente 
ou com a sua autorização, estarão à disposição dos 
interessados.

Parágrafo único. O vencedor da licitação deve-
rá ressarcir os dispêndios correspondentes aos itens 
especificados no caput, de acordo com valor especi-
ficado no edital.

Art. 26. É assegurado a qualquer pessoa o aces-
so aos contratos, decisões ou pareceres relativos à 
licitação ou às próprias concessões.

SEÇÃO VIII 
Dos Critérios de Seleção

Art. 27. No julgamento da licitação, a melhor pro-
posta será considerada em razão da combinação dos 
seguintes critérios:

I – o maior preço ofertado como pagamento ao po-
der concedente pela outorga da concessão florestal:

II – a melhor técnica, considerando:

a) o menor impacto ambiental;
b) os maiores benefícios sociais dire-

tos; e
c) a maior eficiência.

§ 1º A aplicação dos critérios descritos nos in-
cisos I e II do caput será previamente estabelecida 
no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas 
precisas para avaliação ambiental, econômica, social 
e financeira.

§ 2º Para fins de aplicação do disposto no inciso 
II, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências 
para formulação de propostas técnicas.

§ 3º O poder concedente recusará propostas 
manífestamente inexeqüíveis ou financeiramente in-
compatíveis com os objetivos da licitação.

SEÇÃO IX 
Do Contrato de Concessão

Art. 28. Para cada unidade de maneja licitada será 
assinado um contrato de concessão exclusivo para um 
único concessionário, que será responsável por todas 
as obrigações nele previstas, além de responder por 

todos os prejuízos causados ao poder concedente, ao 
meio ambiente ou a terceiros, sem que a fiscalização 
exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa 
responsabilidade.

§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se 
refere o caput deste artigo, a concessionária podará 
contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades 
inerentes ao manejo florestal sustentável dos produtos 
e à exploração dos serviços florestais concedidos.

§ 2º Os contratos celebrados entre o concessio-
nário e os terceiros a que se refere o § 1º deste artigo 
reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo 
qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder 
concedente.

§ 3º A execução das atividades contratadas com 
terceiros pressupõe o cumprimento das normas regu-
lamentares relacionadas a estas atividades.

§ 4º Não é admitida a subconcessão.
Art. 29. A transferência do controle societário do 

concessionário sem prévia anuência do poder conce-
dente implicará a rescisão da concessão.

Parágrafo único. Para fins de obtenção da anu-
ência de que trata o caput deste artigo, o pretenden-
te deverá:

I – atender às exigências da habilitação previstas 
no edital de licitação; e

II – comprometer-se a cumprir todas as cláusulas 
do contrato em vigor.

Art. 30. Nos contratos de financiamento, as con-
cessionárias poderão oferecer em garantia os direi-
tos emergentes da concessão, até o limite que não 
comprometa a operacionalização e a continuidade da 
execução do plano de manejo florestal sustentável ou 
das demais atividades florestais.

Art. 31. São cláusulas essenciais do contrato de 
concessão as relativas:

I – ao objeto, com a descrição da unidade de 
manejo, dos produtos e dos serviços a serem explo-
rados;

II – ao prazo da concessão;
III – ao prazo máximo para o concessionário iniciar 

a execução do plano de manejo florestal sustentável;
IV – ao modo, à forma, às condições e aos pra-

zos da realização das auditorias florestais;
V – ao modo, à forma e às condições de explora-

ção de serviços e prática do manejo florestal;
VI – aos critérios, aos indicadores, às fórmulas 

e aos parâmetros definidores da qualidade do meio 
ambiente;

VII – aos critérios máximos e mínimos de apro-
veitamento do recurso florestal;
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VIII – às ações voltadas ao benefício da comu-
nidade focal assumidas pelo concessionário no pro-
cesso de licitação;

IX – ao preço do serviço e aos critérios e pro-
cedimentos para o reajuste e a revisão dos preços da 
concessão:

X – aos direitos e às obrigações do poder conce-
dente e do concessionário, inclusive os relacionados a 
necessidades de alterações futuras e modernização, 
aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos, in-
fra-estrutura e das instalações;

XI – às garantias oferecidas pelo concessioná-
rio;

XII – à forma de monitoramento e avaliação das 
instalações, dos equipamentos, dos métodos e prá-
ticas de execução do manejo florestal sustentável e 
exploração de serviços;

XIII – às penalidades contratuais e administrati-
vas a que se sujeita o concessionário e sua forma de 
aplicação;

XIV – aos casos de extinção do contrato de Con-
cessão;

XV – aos bens reversíveis;
XVI – às condições para revisão e prorrogação;
XVII – à obrigatoriedade, à forma e à periodici-

dade da prestação de contas do concessionário ao 
poder concedente;

XVIII – aos critérios de bonificação para o con-
cessionário que atingir melhores índices de desem-
penho socioambiental que os previstos no contrato, 
conforme regulamento; e

XIX – ao foro e ao modo amigável de solução das 
divergências contratuais.

§ 1º As garantias previstas no inciso XI deste ar-
tigo incluirão possíveis danos causados aos recursos 
naturais, ao erário e a terceiros.

§ 2º Para a concessão florestal à pessoa jurídica 
de pequeno porte. microempresas e associações de 
comunidades locais, serão previstas em regulamen-
to formas alternativas de fixação das garantias e de 
preço florestal.

§ 3º No exercício da fiscalização, o órgão gestor 
terá acesso aos dados relativos à administração, con-
tabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 
do concessionário, respeitando-se os limites do sigilo 
legal ou constitucionalmente previsto.

§ 4º As obrigações previstas nos incisos V a Vil 
do caput são de relevante interesse ambiental, nos 
termos do art. 68 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998.

Art. 32. Incumbe à concessionária:

I – elaborar e executar o PMFS, conforme pre-
visto nas normas técnicas aplicáveis e especificações 
do contrato;

II – evitar ações ou omissões passíveis de gerar 
danos graves ou irreversíveis ao ecossistema ou a 
qualquer de seus elementos;

III – informar a autoridade competente no caso de 
ações ou omissões de terceiros ou fatos que acarretem 
danos ao ecossistema, a qualquer de seus elementos 
ou às comunidades locais;

IV – recuperar as áreas impactadas, quando 
identificado o nexo de causalidade entre suas ações 
ou omissões e os danos ocorridos, independentemente 
de culpa ou dolo, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais, administrativas, civil ou penal;

V – cumprir e fazer cumprir as normas de mane-
jo florestal, as regras de exploração de serviços e as 
cláusulas contratuais da concessão;

VI – garantir a execução do ciclo contínuo, inicia-
da dentro do prazo máximo fixado no edital;

VII – buscar o uso múltiplo da floresta, dentro 
dos limites definidos no contrato, envidando esforços 
consistentes e continuados em tal sentido e com re-
flexos nos planos de manejo florestal sustentável e 
suas atualizações;

VIII – realizar benfeitorias necessárias, dentro da 
unidade de manejo;

IX – executar atividades necessárias à manuten-
ção da unidade de manejo e da infra-estrutura;

X – comercializar o produto florestal auferído do 
manejo;

XI – executar medidas de prevenção e controle 
de incêndios e informar ao órgão competente sobre a 
prática de exploração não-sustentável ou não autori-
zada da floresta;

XII – monitorar a execução do plano de manejo 
florestal sustentável;

XIII – zelar pela integridade dos bens vinculados 
à unidade de manejo concedida:

XIV – manter em dia o inventário e o registro dos 
bens vinculados á concessão;

XV elaborar e disponibilizar o relatório anual so-
bre a gestão dos recursos florestais ao órgão gestor, 
nos termos definidos no contrato;

XVI – permitir aos encarregados da fiscalização 
e auditoria livre acesso, em qualquer época, às obras, 
aos equipamentos e às instalações da floresta públi-
ca concedida, bem como à documentação necessária 
para o exercício da fiscalização; e

XVII – realizar os investimentos sociais definidos 
no contrato de concessão.

§ 1º As contratações, inclusive de mão-de-obra, 
feitas pelo concessionário serão regidas pelas dispo-
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sições de direito privado e pela legislação trabalhis-
ta, não se estabelecendo qualquer relação entre os 
terceiros contratados pelo concessionário e o poder 
concedente.

§ 2º As benfeitorias permanentes reverterão sem 
ônus ao titular da área ao final do contrato de con-
cessão,

§ 3º Como requisito indispensável para o inicio 
das operações de exploração de produtos e serviços 
florestais, o concessionário deverá contar com o res-
pectivo PMFS aprovado, licenças necessárias para 
atividades silviculturais ou aprovação de exploração 
de serviços florestais, conforme o caso e as normas 
regulamentares.

§ 4º Findo o contrato de concessão, o conces-
sionário fica obrigado a devolver a floresta pública 
ao poder concedente nas condições previstas no 
contrato de concessão, ensejando o seu descum-
primento a aplicação de penalidade, conforme re-
gulamento.

Art. 33. Para fins de garantir o direito de aces-
so às concessões florestais por pessoas jurídicas de 
pequeno porte, micro, pequenas e médias empresas, 
serão definidos no PAOF lotes de concessão, conten-
do várias unidades de manejo de tamanhos diversos, 
estabelecidos com base em critérios técnicos, que 
deverão considerar as condições e as necessidades 
do setor florestal, as peculiaridades regionais, a estru-
tura das cadeias produtivas, as infra-estruturas locais, 
o acesso aos mercados, entre outros.

Art. 34. Sem prejuízo da legislação pertinente à 
proteção da concorrência, devem ser observadas as 
seguintes salvaguardas para evitar a concentração 
econômica:

I – para cada lote de concessão florestal ha-
verá um número máximo de contratos que um con-
cessionário podará deter individualmente ou em 
consórcio; e

II – cada concessionário, individualmente ou em 
consórcio, terá um limite percentual máximo de área 
de concessão florestal, calculado sobre a área das 
unidades de manejo disponíveis.

Art. 35. O prazo dos contratos de concessão 
florestal  é estabelecido de acordo com o ciclo de 
colheita ou exploração, considerando o produto ou 
grupo de produtos com ciclo mais longo incluído 
no objeto da concessão, podendo ser fixado prazo 
equivalente a, no mínimo, um ciclo e, no máximo, 
sessenta anos.

§ 1º O contrato poderá prever prorrogações su-
cessivas desde que a soma dos prazos não ultrapasse 
o limite máximo previstos no caput.

§ 2º A efetivação das prorrogações previstas no 
§ 1º ficam condicionadas à realização de auditorias 
florestais, nos termos do art. 43 desta lei, e à avalia-
ção do órgão gestor.

Art. 36. O prazo dos contratos de concessão ex-
clusivos para exploração de serviços florestais será de, 
no mínimo, cinco e, no máximo, vinte anos.

SEÇÃO X 
Do Preço Florestal

Art. 37. O regime econômico e financeiro da con-
cessão florestal, conforme estabelecido no respectivo 
contrato, compreende:

I – o pagamento do preço calculado sobre os cus-
tos de realização do edital de licitação da concessão 
florestal da unidade de manejo;

II – o pagamento do preço calculado em fun-
ção da quantidade de produto ou serviço auferido 
do objeto da concess5o ou do faturamento líquido 
ou bruto;

III – a responsabilidade do concessionário em 
realizar outros investimentos previstos no edital e no 
contrato; e

IV – a indisponibilidade, pelo concessionário, 
salvo disposição contratual, dos bens considerados 
reversíveis. 

§ 1º Os custos de realização do edital tratados 
no inciso I do caput deste artigo serão definidos no 
edital de licitação.

§ 2º É garantido o ressarcimento, nos casos e 
condições previstos nesta lei, no edital de licitação 
e no contrato de concessão, dos custos das obras e 
instalações que reverterem ao titular da área na ex-
tinção do contrato.

§ 3º A definição do preço mínimo no edital de-
verá considerar:

I – o estímulo à competição e à concorrência;
II – a garantia de condições de competição do ma-

nejo em terras privadas e concessões não onerosas;
III – a cobertura dos custos do sistema de ou-

torga;
IV – a geração de benefícios para a sociedade, 

aferidos inclusive pela renda gerada;
V – o estímulo ao uso múltiplo da floresta; e
VI – a manutenção e a ampliação da competiti-

vidade da atividade de base florestal.
§ 4º Para efeito de pagamento do preço referido 

no inciso II do caput, será fixado no contrato preço 
mínimo a ser auferido anualmente, considerando os 
critérios definidos em regulamento.

§ 5º O preço poderá ser parcelado em até um 
ano, com base em critérios técnicos, levando-se em 
consideração as peculiaridades locais. 

    215ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23261 

Art. 38. Entende-se por preço o valor estabele-
cido:

I – no contrato de concessão; e
II – em ato específico do órgão gestor, resultante 

da aplicação dos critérios de revisão ou de reajuste, 
nas condições do respectivo contrato.

Parágrafo único. A divulgação do ato a que se re-
fere o inciso II deste artigo deverá preceder a data de 
pagamento do preço em, no mínimo, trinta dias.

Art. 39. O contrato de concessão referido no 
art. 28 poderá prever o compromisso de investimento 
mínimo anual do concessionário, destinado à moder-
nização da execução dos PMFS, com vistas à sua 
sustentabilidade.

Art. 40. Os recursos financeiros oriundos dos 
preços da concessão florestal de unidades localiza-
das em áreas de domínio da União serão distribuídos 
da seguinte forma:

I – o preço mínimo referido no § 3º do art. 37 des-
ta lei será destinado ao órgão gestor para a execução 
de suas atividades;

II – o preço pago, excluído o valor mencionado no 
inciso I deste artigo, terá a seguinte destinação

a) Estados: trinta por cento destinados 
proporcionalmente à distribuição da floresta 
pública outorgada em suas respectivas juris-
dições, para o apoio e promoção da utilização 
sustentável dos recursos florestais, sempre 
que o ente beneficiário cumpra com a finali-
dade deste aporte;

b) Municípios: trinta por cento destinados 
proporcionalmente à distribuição da floresta 
pública outorgada em suas respectivas juris-
dições, para o apoio e promoção da utilização 
sustentável dos recursos florestais, sempre que 
o ente beneficiado cumpra com a finalidade 
deste apode; e 

c) FNDF: quarenta por cento.

§ 1º Quando os recursos financeiros forem oriun-
dos dos preços da concessão florestal de unidades 
localizadas em florestas nacionais, serão distribuídos 
da seguinte forma:

I – o preço mínimo referido no § 3º do art. 37 des-
ta lei será destinado ao Órgão gestor para a execução 
de suas atividades;

II – o preço pago, excluído o valor mencionado 
no inciso I, terá a seguinte destinação:

a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBA-
MA: quarenta por cento destinados à gestão 
das Unidades de Conservação de Uso Sus-
tentável;

b) Estados: vinte por cento destinados 
proporcionalmente à distribuição da floresta 
pública outorgada em suas respectivas juris-
dições, para o apoio e promoção da utilização 
sustentável dos recursos florestais, sempre 
que o ente beneficiário cumpra com a finali-
dade deste aporte;

c) Municípios: vinte por cento destinados 
proporcionalmente à distribuição da floresta 
pública outorgada em suas respectivas juris-
dições, para o apoio e promoção da utilização 
sustentável dos recursos florestais, sempre que 
o ente beneficiário cumpra com a finalidade 
deste aporte; e

d) FNDF: vinte por cento.

§ 2º O repasse dos recursos a estados e muni-
cípios de que trata este artigo serão condicionados 
à instituição de conselho de meio ambiente paritário, 
pelo respectivo ente federativo, nos termos da Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, o à aprovação, por 
este conselho, do cumprimento das metas relativas 
ao ano anterior e da programação da aplicação dos 
recursos do ano em curso.

Art. 41. Os recursos financeiros oriundos dos 
preços de cada concessão florestal serão depositados 
e movimentados exclusivamente por intermédio dos 
mecanismos da conta única do Tesouro Nacional, na 
forma regulamentada pelo Poder Executivo.

§ 1º O Tesouro Nacional, trimestralmente, repas-
sará aos estados e municípios os recursos recebidos 
de acordo com o previsto nas alíneas a e b do inciso 
II do caput e nas alíneas b e d do inciso II do § 1º, 
ambos do art. 40 desta lei.

§ 2º O Órgão Central de Contabilidade da União 
editará as normas gerais relativas à consolidação 
das contas públicas aplicáveis aos recursos finan-
ceiros oriundos da concessão florestal e à sua dis-
tribuição.

SEÇÃO XI 
Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal

Art 42. Fica criado o Fundo Nacional de Desen-
volvimento Florestal – FNDF, de natureza contábil, ge-
rido pelo órgão gestor federal, destinado a fomentar o 
desenvolvimento de atividades sustentáveis de base 
florestal no Brasil e a promover a inovação tecnológi-
ca do setor.

§ 1º O FNDF contará com um conselho consultivo, 
com participação dos entes federativos e da sociedade 
civil, conforme regulamentação específica, aplicando-
se aos seus membros as mesmas restrições previstas 
no art. 63 desta lei.
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§ 2º Adicionalmente aos recursos previstos na 
alínea c do inciso II do caput e na alínea d do inciso 
II do § 1º, ambos do art. 40, constituem recursos do 
FNDF a reversão dos saldos anuais não aplicados, 
doações realizadas por entidades nacionais ou in-
ternacionais, públicas ou privadas e outras fontes de 
recursos que lhe forem especificamente destinadas, 
inclusive orçamentais compartilhados com outros en-
tes da federação.

§ 3º É vedada ao FNDF a prestação de garan-
tias.

SEÇÃO XII 
Das Auditorias Florestais

Art. 43. Sem prejuízo das ações de fiscalização 
ordinárias, as concessões serão submetidas a audi-
torias florestais, de caráter independente, em prazos 
não superiores há cinco anos, cujos custos serão de 
responsabilidade do concessionário.

§ 1º Em casos excepcionais, previstos no edital 
de licitação, nos quais a escala da atividade florestal 
torne inviável o pagamento dos custos das auditorias 
florestais pelo concessionário, o órgão gestor adotará 
formas alternativas de realização das auditorias, con-
forme regulamento.

§ 2º As auditorias referidas neste artigo apresen-
tarão suas conclusões nos seguintes termos:

I – constatação de regular cumprimento, que, 
devidamente validada pelo órgão gestor, implica a 
manutenção automática do contrato de concessão, 
observado o seu prazo final;

II – constatação de deficiências sanáveis, que 
condiciona a manutenção contratual ao saneamento 
de todos os vícios e irregularidades verificados, no 
prazo máximo de seis meses; e

III – constatação de descumprimento, que, devi-
damente validada, implica a aplicação de sanções se-
gundo sua gravidade, incluindo a rescisão contratual, 
conforme esta lei.

§ 3º As entidades que poderão realizar auditorias 
florestais serão reconhecidas em ato administrativo do 
órgão gestor. 

Art. 44. Qualquer pessoa física ou jurídica, de for-
ma justificada e devidamente assistida por profissionais 
habilitados, poderá fazer visitas de comprovação às 
operações florestais de campo, sem obstar o regular 
desenvolvimento das atividades, mediante:

I – prévia obtenção de licença de visita junto ao 
órgão gestor;

II – programação prévia com o concessionário; e
III – assinatura de compromisso de confidencia-

lidade sobre assuntos de natureza estratégica.

SEÇÃO XIII 
Da Extinção da Concessão

Art. 45, Extingue-se a concessão florestal por 
quaisquer das seguintes causas:

I – esgotamento do prazo contratual;
II – rescisão;
III – anulação:
IV – falência ou extinção do concessionário e fa-

lecimento ou Incapacidade do titular, no caso de em-
presa Individual; e

V – desistência e devolução, por opção do con-
cessionário, das áreas concedidas.

§ 1º Extinta a concessão, retomam ao titular da 
floresta pública todos os bens reversíveis, direitos e 
privilégios transferidos ao concessionário, conforme 
previsto no edital e estabelecido em contrato.

§ 2º A extinção da concessão autoriza a ocupação 
das instalações e a utilização, pelo titular da floresta 
pública, de todos os bens reversíveis.

§ 3º A extinção da concessão pelas causas pre-
vistas nos incisos II, IV e V do caput autoriza o poder 
concedente a executar as garantias contratuais.

§ 4º A devolução de áreas não implicará ônus 
para o poder concedente, nem conferirá ao conces-
sionário qualquer direito de indenização pelos bens 
reversíveis, os quais passarão à propriedade do po-
der concedente.

§ 5º Em qualquer caso de extinção da concessão, 
o concessionário fará, por sua conta exclusiva, a remo-
ção dos equipamentos e bens que não sejam objetos 
de reversão, ficando obrigado a reparar ou indenizar 
os danos decorrentes de suas atividades e praticar os 
atos de recuperação ambiental determinados pelos 
órgãos competentes.

Art. 46. A inexecução total ou parcial do contrato 
acarretará, a critério do poder concedente, a rescisão da 
concessão ou a aplicação das sanções contratuais.

§ 1º A rescisão da concessão poderá ser efetuada 
unilateralmente pelo poder concedente, quando:

I – o concessionário descumprir cláusulas con-
tratuais ou disposições legais ou regulamentares con-
cernentes à concessão ;

II – o concessionário descumprir o PMFS, de 
forma que afete elementos essenciais de proteção e 
sustentabilidade;

III – o concessionário paralisar a execução do 
PMPS por prazo maior que o previsto em contrato, 
ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortui-
to, força maior ou visando à proteção ambiental, com 
anuência do órgão gestor;

IV – falta do pagamento do preço florestal;
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V – o concessionário perder as condições econô-
micas, técnicas ou operacionais para manter a regular 
execução do PMFS;

VI – o concessionário não cumprir as penalidades 
impostas por infrações, nos devidos prazos;

VII – o concessionário não atender a intimação 
do órgão gestor no sentido de regularizar o exercício 
de suas atividades;

VIII – o concessionário for condenado em sen-
tença transitada em julgado por crime contra o meio 
ambiente, a ordem tributária ou de apropriação indé-
bita previdenciária;

IX – ocorrer fato superveniente de interesse pú-
blico que justifique a rescisão, mediante lei autoriza-
tiva específica e após prévio pagamento de ressarci-
mento ; e

X – o concessionário submeter trabalhadores a 
condições degradantes de trabalho ou análogas à de 
escravo ou explorar o trabalho de crianças e adoles-
centes.

§ 2º A rescisão do contrato de concessão deverá 
ser precedida da verificação da correspondente causa 
em processo administrativo, assegurado o direito de 
ampla defesa.

§ 3º Não será instaurado processo administrativo 
de inadimplência antes de comunicados à concessioná-
ria, detalhadamente, os descumprimentos contratuais 
referidos no § 1º deste artigo, determinando-lhe prazo 
para corrigir as falhas e transgressões apontadas.

§ 4º Instaurado o processo administrativo e com-
provada a inadimplência, a rescisão será efetuada em 
ato do poder concedente, independentemente de inde-
nização prévia, calculada no decurso do processo e da 
responsabilização administrativa, civil e criminal.

§ 5º Rescindido o contrato de concessão, não 
resultará para o órgão gestor qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ânus, 
obrigações ou compromissos com terceiros ou com 
empregados do concessionário.

§ 6º O ressarcimento previsto no inciso IX do § 1º 
deste artigo refere-se aos investimentos e gastos com 
instalações e obras em bens reversíveis realizados pelo 
concessionário na floresta pública concedida, podendo 
o Poder Público instituir para tanto um seguro.

Art. 47. Desistência é o ato formal, irrevogável e 
irretratável, pelo qual a concessionária manifesta seu 
desinteresse pela continuidade da concessão.

§ 1º A desistência é condicionada á aceitação do 
poder concedente, e dependerá de avaliação prévia 
do órgão competente para determinar o cumprimento 
ou não do plano de manejo florestal sustentável, de-
vendo assumir o desistente o custo dessa auditoria e, 
conforme o caso, as obrigações emergentes.

§ 2º A desistência não desonerará a concessio-
nária de suas obrigações com terceiros.

Art. 48. O contrato de concessão poderá ser res-
cindido por iniciativa do concessionário, no caso de 
descumprimento das normas contratuais pelo poder 
concedente, mediante ação judicial especialmente in-
tentada para esse fim.

SEÇÃO XIV 
Das Florestas Nacionais

Art. 49. Além de atender ao disposto nesta lei, na 
Lei nº 9.985, de 2000, e aos limites impostos no Plano 
de Manejo da Unidade de Conservação, as conces-
sões florestais das unidades de manejo em florestas 
nacionais têm o objetivo de incrementar métodos de 
uso múltiplo sustentável dos produtos e serviços flo-
restais, bem como a pesquisa científica.

Parágrafo único. Os recursos florestais das uni-
dades de manejo de florestas nacionais somente se-
rão objeto de concessão após aprovação de Plano de 
Manejo da Unidade de Conservação, nos termos da 
Lei nº 9.985, de 2000.

Art. 50. Para a elaboração do edital e do contra-
to de concessão florestal das unidades de manejo em 
florestas nacionais, ouvir-se-á o respectivo conselho 
consultivo, constituído nos termos do art. 17, § 5º, da 
Lei no 9.985, de 2000, que acompanhará todas as 
etapas do processo de outorga.

TÍTULO III 
Dos Órgãos Responsáveis

Art. 51. As ações relacionadas à gestão das flo-
restas públicas previstas nesta lei são de competência 
dos seguintes órgãos:

I – poder concedente: União, Estado, Distrito 
Federal ou Município, com domínio sobre a floresta 
pública;

II – órgão executor de políticas de meio ambiente: 
os órgãos federal, estaduais, municipais e do Distrito 
Federal responsáveis pelo licenciamento, controle e 
fiscalização ambiental das atividades florestais nas 
suas respectivas jurisdições;

III – órgão consultivo: órgão com representação 
do Poder Público e da sociedade civil, com finalidade 
de assessorar, avaliar e propor diretrizes para gestão 
de florestas públicas;

IV – órgão gestor: órgão do poder concedente, 
com a competência de disciplinar e conduzir o proces-
so de outorga da concessão florestal.

§ 1º Os Estados, na esfera de suas competências 
e nas florestas públicas de sua jurisdição, poderão ela-
borar normas supletivas e complementares e padrões 
relacionados com a gestão florestal.
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§ 2º Os municípios, observadas as normas o os 
padrões federais e estaduais, no âmbito de sua com-
petência, poderão elaborar as normas mencionadas 
no § 1º.

CAPÍTULO I 
Do Poder Concedente

Art. 52. Cabe ao poder concedente, no âmbito 
de sua competência, formular as estratégias, políticas, 
planos e programas para a gestão de florestas públi-
cas e, especialmente:

I – definir o Paof;
II – submeter o Paof à consulta pública;
III – consultar a Comissão de Gestão de Flores-

tas Públicas sobre a adoção de ações de gestão de 
florestas públicas, bem como sobre o Paof;

IV – definir as áreas a serem submetidas à con-
cessão para o manejo florestal;

V – estabelecer os termos de licitação e os cri-
térios de seleção;

VI – publicar editais, julgar licitações, promover 
os demais procedimentos licitatórios, inclusive consulta 
pública, definir os critérios para formalização dos con-
tratos para o manejo florestal sustentável e celebrar 
os contratos de concessão florestal; e

VII – planejar ações voltadas à disciplina dos 
mercados, quando couber.

§ 1º No exercício da competência referida no 
inciso V e VI deste artigo,  o poder concedente pode-
rá delegar ao órgão gestor a operacionalização dos 
procedimentos licitatórios, podendo, inclusive, dele-
gar-lhe a celebração de contratos, nos termos do re-
gulamento.

§ 2º No âmbito federal, o Ministério do Meio Am-
biente exercera as competências definidas neste ar-
tigo.

CAPÍTULO II 
Dos Órgãos Executores de Políticas 

de Meio Ambiente

Art. 53. Caberá aos órgãos executores, seccionais 
e locais de meio ambiente, na qualidade de integrantes 
do Sisnama e no âmbito de suas competências:

I – fiscalizar e garantir a proteção das florestas 
públicas ;

II – expedir anuência prévia para uso sustentável 
quanto à viabilidade ambiental da área a ser submetida 
à concessão florestal; e

III – efetuar em qualquer momento, de ofício, por 
solicitação da parte ou por denúncia de terceiros, fis-
calização da unidade de manejo.

Art. 54. Além de suas atribuições legais e das 
previstas no art. 53 desta lei, no âmbito de sua com-
petência, cabe ao Ibama:

I – aprovar e monitorar o plano de manejo flo-
restal sustentável da unidade de manejo das florestas 
públicas; e

II – atuar conjuntamente com órgãos estaduais, 
municipais e do Distrito Federal na fiscalização e pro-
teção das florestas públicas.

Parágrafo único. Para a execução das compe-
tências previstas neste artigo, o Ibama pode firmar 
convênios e acordos de cooperação com órgãos es-
taduais ou municipais.

CAPÍTULO III 
Do Órgão Consultivo

Art. 55. Fica instituída a Comissão de Gestão de 
Florestas Públicas, no âmbito do Ministério do Meio Am-
biente, de natureza consultiva, com as funções de:

I – assessorar, avaliar e propor diretrizes para 
gestão de florestas públicas; e

II – manifestar-se sobre o Paof.
Art. 56. A Comissão de Gestão de florestas Públi-

cas será composta por representantes do Poder Público, 
dos empresários, dos trabalhadores, da comunidade 
científica, dos movimentos sociais e das organizações 
não-governamentais, cujas funções, atribuições e com-
posição serão definidas em regulamento.

§ 1º Poderão compor a Comissão de Gestão de 
Florestas Públicas outros representantes além dos 
mencionados no caput deste artigo.

§ 2º Os membros da Comissão de Gestão de 
Florestas Públicas exercem função não remunerada 
de interesse público relevante, com precedência sobre 
quaisquer cargos públicos de que sejam titulares e, 
quando convocados, farão jus a transporte e diárias.

CAPÍTULO IV 
Do Órgão Gestor

Art. 57. Caberá aos órgãos gestores federal, 
estaduais e municipais, no âmbito de suas compe-
tências:

I – elaborar proposta de Paof, a ser submetida 
ao poder concedente;

II – disciplinar a operacionalização da conces-
são florestal;

III – solicitar ao órgão ambiental competente a 
anuência prévia para uso sustentável de viabilidade 
ambiental das unidades de manejo;

IV – elaborar estudos de viabilidade socioam-
biental e inventário amostral;

V – publicar editais, julgar licitações, promover 
os demais procedimentos licitatórios, inclusive con-
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sulta pública e definir os critérios para formalização 
dos contratos e celebrá-los com concessionários de 
maneio florestal sustentável, quando delegado pelo 
poder concedente;

VI – gerir e fiscalizar os contratos de concessão 
florestal ;

VII – dirimir, no âmbito administrativo, as divergên-
cias entre concessionários, produtores independentes 
e comunidades locais;

VIII – controlar e cobrar o cumprimento das me-
tas fixadas no contrato de concessão;

IX – fixar os critérios para cálculo do preço de 
que trata o art. 37 e proceder à revisão e ao reajuste 
dos preços na forma desta lei, das normas pertinen-
tes e do contrato;

X – cobrar e verificar o pagamento dos preços 
florestais e distribuí-los de acordo com esta lei;

XI – acompanhar e intervir na execução do PMFS, 
nos casos e condições previstos em lei;

XII – fixar e aplicar as penalidades administrativas 
e contratuais impostas aos concessionários;

XIII – indicar ao poder concedente a necessidade 
de extinção da concessão, nos casos previstos nesta 
lei e no contrato;

XIV – estimular o aumento da qualidade, produ-
tividade, rendimento e conservação do meio ambiente 
nas áreas sob concessão florestal;

XV – dispor sobre a realização de auditorias flo-
restais independentes, conhecer seus resultados e 
adotar as medidas cabíveis, conforme o resultado;

XVI – disciplinar o acesso às unidades de ma-
nejo;

XVII – atuar em estreita cooperação com os ór-
gãos de defesa da concorrência, com vistas a impedir 
a concentração econômica nos serviços e produtos 
florestais, à promoção da concorrência e à eficácia na 
implementação da defesa da concorrência no setor;

XVIII – incentivar a competitividade e zelar pelo 
cumprimento da legislação de defesa da concorrência, 
monitorando e acompanhando as práticas de mercado 
dos agentes do setor florestal;

XIX – efetuar o controle prévio e a posteriori de 
atos e negócios jurídicos a serem celebrados entre 
concessionários, impondo-lhes restrições à mútua 
constituição de direitos e obrigações, especialmente 
comerciais e, inclusive, a abstenção do próprio ato ou 
contrato ilegal;

XX – conhecer e julgar recursos em procedimen-
tos administrativos;

XXI – promover ações para a disciplina dos mer-
cados de produtos florestais e seus derivados, em 
especial para controlar a competição de produtos flo-
restais de origem não-sustentável;

XXII – reconhecer em ato administrativo as enti-
dades que poderão realizar auditorias florestais; e

XXIII – estimular a agregação de valor ao produto 
florestal na região em que for explorado.

Parágrafo único. O órgão gestor deverá encami-
nhar ao poder concedente e ao poder legislativo cor-
respondente à sua esfera de governo relatório anual 
sobre as concessões outorgadas, o valor dos preços 
florestais, a situação de adimplemento dos concessio-
nários, os PMFS e seu estado de execução, as visto-
rias e auditorias florestais realizadas e os respectivos 
resultados, assim como as demais informações rele-
vantes sobre o efetivo cumprimento dos objetivos da 
gestão de florestas públicas.

TÍTULO IV 
Do Serviço Florestal Brasileiro

CAPÍTULO I 
Da Criação do Serviço Florestal Brasileiro

Art. 58. Fica criado, na estrutura básica do Mi-
nistério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasi-
leiro – SFB.

Art. 59. O SFB tem por competência:
I – exercer a função de órgão gestor, prevista no 

art. 57 desta lei, no âmbito federal;
II – apoiar a criação e gestão de programas de 

treinamento, capacitação e assistência técnica para a 
implementação de atividades florestais, incluindo sil-
vicultura, manejo florestal, o processamento dos pro-
dutos florestais, e de exploração de serviços;

III – estimular e fomentar a sociedade brasileira 
para a prática de atividades florestais sustentáveis 
madeireira, não-madeireira e de serviços;

IV – estimular e fomentar a expansão da base 
florestal plantada com vista à produção de matéria-
prima para os diversos segmentos industriais de base 
florestal;

V – promover mecanismos financeiros e de as-
sistência técnica para viabilização do fomento flo-
restal:

VI – criar e manter o Sistema Nacional de Infor-
mações Florestais integrado ao Sistema Nacional de 
Informações sobre o Meio Ambiente – SINIMA;

VII – criar e manter o Cadastro-Geral de Flores-
tas Públicas, integrado ao CNIR;

VIII – promover estudos de mercado para pro-
dutos e serviços gerados pelas florestas naturais e 
plantadas;

IX – propor planos de produção florestal sus-
tentável de forma compatível com as demandas da 
sociedade; e
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X – apoiar e atuar em parceria com os seus con-
gêneres estaduais e municipais.

§ 1º No exercício de suas atribuições, o SFB pro-
moverá a articulação com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, para a execução de suas atividades 
de forma compatível com as diretrizes nacionais de 
planejamento para o setor florestal e com a Política 
Nacional do Meio Ambiente.

§ 2º Para a concessão das florestas públicas 
sob a titularidade dos outros entes da Federação, 
de órgãos e empresas públicas e de associações de 
comunidades locais, poderão ser firmados convênios 
com o Ministério do Meio Ambiente, representado 
pelo SFB.

CAPÍTULO II 
Da Estrutura Organizacional e Gestão 

do Serviço Florestal Brasileiro

SEÇÃO I 
Do Conselho Diretor

Art. 60. O Poder Executivo disporá sobre a estru-
tura organizacional e funcionamento do SFB, obser-
vado o disposto neste artigo.

§ 1º O SFB será dirigido por um Conselho Dire-
tor, composto por um Diretor-Geral e quatro diretores, 
em regime de colegiado, cabendo-lhe:

I – exercer a administração do SFB;
II – examinar, decidir e executar ações necessá-

rias ao cumprimento das competências do SFB;
III – editar normas sobre matérias de competên-

cia do SFB;
IV – aprovar o regimento interno do SFB, a or-

ganização, a estrutura e o âmbito decisório de cada 
diretoria;

V – elaborar e divulgar relatórios sobre as ativi-
dades do SFB;

VI – decidir pela venda, cessão ou aluguel de 
bens integrantes do patrimônio do SFB; e

VII – conhecer e julgar pedidos de consideração 
de decisões de componentes da Diretoria do SFB.

§ 2º As decisões relativas às atribuições do SFB 
são tomadas pelo Conselho Diretor, por maioria ab-
soluta de votos.

Art. 61. O SFB terá, em sua estrutura, unidade 
de assessoramento jurídico, observada a legislação 
pertinente.

Art. 62. O Diretor-Geral e os demais membros do 
Conselho Diretor do SFB serão brasileiros, de reputação 
ilibada e elevado conceito no campo de especialidade 
dos cargos para os quais serão nomeados.

§ 1º O Diretor-Geral e os demais membros do 
Conselho Diretor do SFB serão nomeados pelo Pre-

sidente da República, mediante indicação do Ministro 
de Estado do Meio Ambiente, a partir de lista tríplice 
organizada pela Comissão de Gestão de Florestas 
Públicas.

§ 2º O exercício dos cargos de membro do Con-
selho Diretor não poderá exceder o prazo de quatro 
anos, permitida uma recondução mediante a aplicação 
do procedimento previsto no § 1º.

§ 3º O regulamento do SFB disciplinará a substi-
tuição do Diretor-Geral e os demais membros do Con-
selho Diretor em seus impedimentos ou afastamentos 
regulamentares e ainda no período de vacância que 
anteceder a nomeação de novo diretor.

Art. 63. Está impedido de exercer cargo de dire-
ção no SFB quem mantiver os seguintes vínculos com 
qualquer pessoa jurídica concessionária ou produtor 
florestal independente:

I – acionista ou sócio com participação individu-
al direta superior a um por cento no capital social ou 
superior a dois por cento no capital social de empresa 
controladora;

II – membro do conselho de administração, fiscal 
ou de diretoria executiva; e

III – empregado, mesmo com o contrato de tra-
balho suspenso, inclusive das empresas controlado-
ras ou das fundações de previdência de que sejam 
patrocinadoras.

Parágrafo único. Também está impedido de exer-
cer cargo de direção no SFB membro do conselho ou 
diretoria de associação regional ou nacional, repre-
sentativa de interesses dos agentes mencionados no 
caput, de categoria profissional de empregados des-
ses agentes.

Art. 64. O ex-dirigente do SFB, durante os quatro 
meses seguintes ao seu desligamento do cargo, estará 
impedido de prestar, direta ou indiretamente, indepen-
dentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer 
tipo de serviço às pessoas jurídicas concessionárias, 
sob regulamentação ou fiscalização do SFB, inclusive 
controladas, coligadas ou subsidiarias.

§ 1º Durante o prazo estabelecido no caput, será 
facultado ao ex-dirigente do SFB que não seja servidor 
público continuar recebendo a remuneração equivalen-
te à do cargo de direção que exerceu.

§ 2º Incorre na prática de advocacia administra-
tiva, sujeitando-se o infrator às penas previstas no art. 
321 do Código Penal, o ex-dirigente do SFB que des-
cumprir o disposto no caput deste artigo.

Art. 65. Os cargos em comissão e funções gratifi-
cadas do SFB deverão ser exercidos, preferencialmente, 
por servidores do seu quadro efetivo, aplicando-se-lhes 
as restrições do art. 63 desta lei.
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SEÇÃO II 
Do Conselho Consultivo

Art. 66. O SFB contará com um Conselho Con-
sultivo, que terá a participação de representantes do 
Poder Público, dos empresários, dos trabalhadores, 
da comunidade científica, dos movimentos sociais e 
das organizações não-governamentais, na forma do 
regulamento.

Parágrafo único. O Conselho Consultivo terá a 
finalidade de assessorar, avaliar e propor diretrizes ao 
SFB para o exercício de suas competências.

SEÇÃO III 
Da Ouvidoria

Art. 67. O SFB contará com uma Ouvidoria, à 
qual competirá:

I – receber pedidos de informação e esclarecimen-
to, acompanhar o processo interno de apuração das 
denúncias e reclamações afetas ao SFB e responder 
diretamente aos interessados, que serão cientificados, 
em até trinta dias, das providências tomadas;

II – zelar pela qualidade dos serviços prestados 
pelo SFB e acompanhar o processo interno de apura-
ção das denúncias e reclamações dos usuários, seja 
contra a atuação do SFB ou contra a atuação das 
concessionárias; e

III – produzir, semestralmente e quando julgar 
oportuno:

a) relatório circunstanciado de suas ati-
vidades e encaminhá-lo à Diretoria-Geral do 
SFB e ao Ministro de Estado do Meio Am-
biente;

b) apreciações sobre a atuação do SFB, 
encaminhando-as ao Conselho Diretor, ao 
Conselho Consultivo, aos Ministros de Estado 
do Meio Ambiente, da Fazenda, do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, bem como 
às Comissões de Fiscalização e Controle da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
publicando-as para conhecimento geral.

§ 1º O Ouvidor atuará junto ao Conselho Diretor 
do SFB, sem subordinação hierárquica, e exercerá as 
suas atribuições sem acumulação de outras funções.

§ 2º O Ouvidor será nomeado pelo Presidente 
da República.

§ 3º O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos 
e contará com o apoio administrativo de que neces-
sitar.

§ 4º Aplica-se ao ex-ouvidor o disposto no art. 
64 desta lei.

SEÇÃO IV 
Dos Servidores do SFB

Art. 68. O SFB constituirá quadro de pessoal, por 
meio da realização de concurso público de provas, ou 
de provas e títulos, ou da redistribuição de servidores 
de órgãos e entidades da administração federal direta, 
autárquica ou fundacional.

§ 1º São redistribuídos para o SFB, cento e cin-
qüenta cargos efetivos de nível superior de Analista 
Ambiental vagos, da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de ja-
neiro de 2002, e trinta e sete cargos efetivos vagos, 
do Plano de Classificação de Cargos referido na Lei 
nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, discriminados 
no Anexo.

§ 2º Ato do Poder Executivo identificará a lotação 
dos cargos redistribuídos nos termos desta lei.

Art. 69. O SFB poderá requisitar, independen-
temente da designação para cargo em comissão ou 
função de confiança, e sem prejuízo dos vencimentos 
e vantagens a que façam jus no órgão de origem, ser-
vidores de órgãos e entidades integrantes da adminis-
tração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
observado o quantitativo máximo estabelecido em ato 
conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Meio Ambiente.

Parágrafo único. Durante os primeiros vinte e 
quatro meses subseqüentes à instalação do SFB, as 
requisições de que trata o caput deste artigo serão ir-
recusáveis e de pronto atendimento.

Art. 70. Ficam criados, no âmbito do Poder Execu-
tivo Federal, para reestruturação do Ministério do Meio 
Ambiente, com a finalidade de integrar a estrutura do 
SFB, quarenta e nove cargos do Grupo Direção e As-
sessoramento Superiores – DAS, assim distribuídos:

I – um DAS-6;
II – quatro DAS-5;
III – dezessete DAS-4;
IV – dez DAS-3;
V – nove DAS-2;
VI – oito DAS-1.

SEÇÃO V 
Da Autonomia Administrativa do SFB

Art. 71. O Poder Executivo poderá assegurar ao 
SFB autonomia administrativa e financeira, no grau 
conveniente ao exercício de suas atribuições, mediante 
a firmatura de contrato de gestão e de desempenho, 
nos termos do § 8º do art. 37 da Constituição, negocia-
do e celebrado entre o Conselho Diretor e o Ministério 
do Meio Ambiente.

§ 1º O contrato de gestão e de desempenho será 
o instrumento de controle da atuação administrativa do 
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SFB e da avaliação do seu desempenho, bem como 
elemento integrante da sua prestação de contas e do 
Ministério do Meio Ambiente, aplicado o disposto no art. 
9º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo sua 
inexistência considerada falta de natureza formal, con-
forme disposto no inciso II do art. 16 da mesma lei.

§ 2º O contrato de gestão e de desempenho deve 
estabelecer, nos programas anuais de trabalho, indi-
cadores que permitam quantificar, de forma objetiva, 
a avaliação do SFB.

§ 3º O contrato de gestão e de desempenho será 
avaliado periodicamente e, se necessário, revisado por 
ocasião da renovação parcial da diretoria do SFB.

SEÇÃO VI 
Da Receita e do Acervo do Serviço 

Florestal Brasileiro

Art. 72. Constituem receitas do SFB:
I – recursos oriundos da cobrança do preço de 

concessão florestal, conforme destinação prevista no 
inciso I do caput e no inciso I do § 1º, ambos do art. 
40, além de outros referentes ao contrato de conces-
são, incluindo recursos advindos de aplicação de pe-
nalidades administrativas e contratuais;

II – recursos ordinários do Tesouro Nacional, 
consignados no Orçamento Fiscal da União e em seus 
créditos adicionais, transferências e repasses que lhe 
forem conferidos;

III – produto da venda de publicações, material 
técnico, dados e informações, Inclusive para fins de 
licitação pública, e de emolumentos administrativos;

IV – rendimentos de operações financeiras que 
realizar;

V – recursos provenientes de convênios ou acor-
dos celebrados com entidades, organismos ou empre-
sas públicas, ou contratos celebrados com empresas 
privadas;

VI – doações, legados, subvenções e outros re-
cursos que lhe forem destinados; e

VII – valores apurados na venda ou aluguel de 
bens móveis e imóveis de sua propriedade.

CAPÍTULO III 
Da Cooperação entre Unidades da Federação

Art. 73. Sem prejuízo do disposto nos incisos VI 
e VII do art. 23 da Constituição, a execução das ativi-
dades relacionadas às concessões florestais poderá 
ser delegada pelos Estados, Distrito Federal o Municí-
pios à União, bem como pela União aos demais entes 
federados, mediante acordo de gestão firmado com o 
órgão gestor competente.

Parágrafo único. E vedado ao órgão gestor es-
tadual, do Distrito Federal ou municipal conveniado 

exigir do concessionário sob sua ação complementar 
de regulação, controle e fiscalização obrigação não 
prevista previamente em contrato.

Art. 74. Na execução das atividades complemen-
tares de regulação, controle e fiscalização das ativida-
des florestais, as normas gerais expedidas pela União 
não excluem a competência suplementar dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Os Estados, os Municípios e o 
Distrito Federal, nas esferas de suas competências e 
nas áreas de suas jurisdições, poderão elaborar nor-
mas supletivas e complementares.

TÍTULO V 
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 75. As unidades de manejo em florestas pú-
blicas com PMFS aprovados e em execução serão 
vistoriadas pelo órgão ambiental competente para 
averiguar o andamento do manejo florestal.

§ 1º As unidades de manejo, onde não for verifi-
cado o correto andamento do manejo florestal, terão 
o PMFS cancelado e deverão ser desocupadas sem 
ônus para o Poder Público e sem prejuízo das demais 
penalidades previstas em lei.

§ 2º As unidades de manejo, onde o correto an-
damento do manejo florestal for verificado, serão sub-
metidas a processo licitatório, no prazo de até vinte e 
quatro meses, dispensada a anuência prévia de que 
trata o art. 19 desta lei.

§ 3º Será dada a destinação, nos termos do art. 
7º desta Lei, às unidades de manejo onde o correto 
andamento do manejo florestal for verificado o os de-
tentores dos planos forem comunidades locais.

§ 4º Até que sejam submetidas ao processo lici-
tatório, as unidades de manejo mencionadas no § 2º 
deste artigo permanecerão sob a responsabilidade do 
detentor do PMFS, que poderá dar continuidade às 
atividades de manejo mediante assinatura de contrato 
com o poder concedente.

§ 5º O contrato mencionado no § 4º deste artigo 
terá vigência limitada à assinatura do contrato de con-
cessão resultante do processo licitatório.

§ 6º Findo o processo licitatório, o detentor do 
PMFS que der continuidade à sua execução, nos ter-
mos deste artigo, pagará ao órgão gestor competente 
o preço da concessão florestal da unidade de manejo, 
nos termos do caput do art. 37, inciso II, desta Lei, 
conforme definido ao final do processo licitatório, pelo 
período decorrido desde a verificação pelo órgão am-
biental até a adjudicação do vencedor na licitação.

Art. 76. A licitação para a concessão florestal das 
unidades de manejo mencionadas no § 2º do art. 75, 
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além de observar os termos desta lei, deverá seguir 
as seguintes determinações:

I – o vencedor da licitação, após firmar o contrato 
de concessão, deverá seguir o PMFS em execução, 
podendo revisá-lo nas condições previstas em regu-
lamento; e

II – o edital de licitação deverá conter os valores 
de ressarcimento das benfeitorias e investimentos já 
realizados na área a serem pagos ao detentor do PMFS 
pelo vencedor do processo de licitação, descontando 
o valor da produção auferida previamente à licitação, 
tendo como base o preço da concessão definido ao 
final do processo licitatório.

Art. 77. Os contratos firmados entre particulares 
e o Poder Público, antes da vigência desta lei, para 
manejo de florestas públicas, desde que atendam à 
legislação cabível e ao interesse socioambiental, per-
manecem vigentes.

Art. 78. As florestas públicas não destinadas, a 
manejo florestal ou unidades de conservação ficam 
impossibilitadas de conversão para uso alternativo 
do solo, até que sua classificação de acordo com o 
ZEE esteja oficializada e a conversão seja plenamen-
te justificada.

Parágrafo único. À prática de atos que contra-
riem o disposto no caput constitui-se em crime con-
tra o meio ambiente, nos termos do art. 50 da Lei no 
9.605, de 1998.

Art. 79. O primeiro PAOF em florestas públicas 
deve ser realizado em caráter experimental.

Parágrafo único. Em dez anos contados da data 
de publicação desta Lei, a área total com concessões 
florestais não poderá ultrapassar vinte por cento do 
total de área de florestas públicas disponíveis para a 
concessão, com exceção das unidades de manejo lo-
calizadas em florestas nacionais.

Art. 80. Os membros do primeiro Conselho Diretor 
do SF8 serão nomeados por indicação do Ministro de 
Estado do Meio Ambiente ao Presidente da República, 
independentemente da lista tríplice mencionada no § 
1º do art. 62 desta lei.

Parágrafo único. No prazo máximo de dois anos, 
deverá ser realizado o processo de nomeação previsto 
no artigo 62 desta lei.

Art. 81. O inciso XV do art. 29 da Lei nº 10.683, 
de 29 de maio de 2003, passa a vigorar com ao se-
guinte redação:

“XV – do Ministério do Meio Ambien-
te o Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, 
o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do 

Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro, 
a Comissão de Gestão de Florestas Públicas 
e até cinco Secretarias;” (NR)

Art. 82. Fica acrescido o inciso V ao art. 1º da 
Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, com a se-
guinte redação:

“V – Cadastro Nacional de Florestas Pú-
blicas.” (NR)

Art. 83. Fica acrescido o art. 50-A à Lei nº 9.605, 
de 1998, com a seguinte redação:

“Art. 50-A. Destruir, incendiar ou danifi-
car vegetação nativa, plantada ou natural, em 
terras de domínio público ou devolutas, sem 
autorização do órgão competente ou utilizá-la 
em desrespeito aos critérios ou condicionantes 
estabelecidos na autorização:

Pena – reclusão de um a quatro anos e multa.
Parágrafo único. Se a destruição da flo-

resta ou vegetação nativa for superior a mil 
hectares, a pena será agravada de um ano 
por milhar de hectare.” (NR)

Art. 84. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília,

ANEXO 
CARGOS REDISTRIBUÍDOS – ART. 68

MENSAGEM Nº 93, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1º do art. 64 da Constituição, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências 
o texto do projeto de lei que “Dispõe sobre a gestão 
de florestas públicas para produção sustentável, ins-
titui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o 
Serviço Florestal Brasileiro SFB, cria o Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento Florestal – FNDF, e dá outras 
providencias”.

Brasília, 17 de fevereiro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MENSAGEM Nº 183, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar 

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, 
a urgência pedida com apoio no § 1º do art. 64 da 
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Constituição para o Projeto de Lei nº 4.776, de 2005, 
que “Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para 
produção sustentável, institui, na estrutura do Ministério 
do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, 
cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal 
– FNDF, e dá outras providências”, enviado ao Con-
gresso Nacional com Mensagem nº 93, de 2005.

Brasília, 1º de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MENSAGEM Nº 208, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências para solicitar 

seja atribuído o regime de urgência, de acordo com os 
termos do § 1º do art. 64 da Constituição, ao projeto 
de lei que tramita na Câmara dos Deputados com o 
nº 4.776, de 2005, que “Dispõe sobre a gestão de flo-
restas públicas para produção sustentável, institui, na 
estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço 
Florestal Brasileiro – SFB, cria o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal – FNDF, e dá outras provi-
dências”, encaminhado ao Congresso Nacional com 
a Mensagem nº 93, de 2005.

Brasília, 13 de abril de 2005. – José Sarney.

MENSAGEM Nº 396, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar 

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, 
a urgência pedida pela Mensagem nº 208, de 2005, 
com apoio no § 1º do art. 64 da Constituição para o 
Projeto de Lei nº 4.776, de 2005, que ‘Dispõe sobre a 
gestão de florestas públicas para produção sustentá-
vel, institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambien-
te, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, cria o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF, e dá 
outras providências”, enviado ao Congresso Nacional 
com a Mensagem nº 93, de 2005.

Brasília, 28 de junho de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 14 /MMA/GM/2005

Em 16 de fevereiro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência o anexo anteprojeto de lei que dispõe sobre a 
gestão de florestas públicas para produção sustentá-
vel, cria o Serviço Florestal Brasileiro – SFB e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF, e dá 
outras providências.

2. O objetivo da presente proposta é regulamentar 
o uso e a conservação de florestas da dominialidade 
pública, por meio de instrumentos, tais como a criação 

de unidades de conservação, a destinação às comu-
nidades locais e a concessão de florestas públicas, 
garantindo o uso eficiente e sustentável das flores-
tas, promovendo o desenvolvimento socioeconômico 
sustentável do País, o acesso da população local aos 
benefícios gerados, com respeito aos valores culturais 
associados, bem como criar um órgão de gestão vol-
tado ao fomento, desenvolvimento do setor florestal e 
à gestão da outorga de florestas públicas.

3. Do potencial do setor florestal brasileiro.
3.1 O Brasil possui a segunda maior área florestal 

do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, que, no en-
tanto, possui somente florestas temperadas e boreais. 
As áreas florestais no Brasil somam 544 milhões de 
hectares e ocupam 64,3% do território nacional. Com 
a maior diversidade de espécies e ecossistemas do 
planeta, habitada por uma das mais diversas e am-
plas concentrações de povos e culturas indígenas, as 
florestas brasileiras protegem a circulação de 20% da 
água doce disponível no mundo.

3.2 Afora a grande extensão e diversidade de 
florestas, o Brasil é o maior produtor e consumidor 
mundial de produtos florestais tropicais. Setores es-
tratégicos da economia do País, como a siderurgia, as 
indústrias de papéis, embalagens, madeiras, móveis e 
a construção civil, estão estreitamente ligados ao setor 
florestal. A matéria-prima florestal também apresenta 
grande relevância, em diversos setores produtivos, 
com destaque para os fármacos, cosméticos, alimen-
tos, resinas e óleos.

3.3 Salienta-se, também, a importância socio-
econômica da utilização dos recursos florestais no 
Nordeste do País, onde 30 a 40% das indústrias utili-
zam a biomassa florestal como principal matriz ener-
gética. As atividades florestais geram mais de 700 mil 
empregos diretos na região da Caatinga, além da re-
levante participação dos recursos florestais no siste-
ma produtivo, como insumo ambiental, assegurando 
a incorporação de matéria orgânica e nitrogênio ao 
solo e como fornecedor de 4 toneladas de forragem 
por hectare ao ano.

3.4 A despeito das florestas plantadas ocupa-
rem menos de 0,7% do território nacional e o manejo 
ocorrer em menos de 10% da área de florestas natu-
rais, as cadeias de produção com base direta em pro-
dutos florestais madeireiros representam 4% do PIB 
brasileiro e 8% das exportações, recolhendo mais de 
R$3 bilhões de impostos anualmente e gerando 2 mi-
lhões de empregos diretos e indiretos. Estima-se que 
apenas a Cadeia de Produção de erva-mate e outros 
produtos de folhas e frutos silvestres envolva mais de 
800 mil pessoas.
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3.5 A Amazônia brasileira, responsável por mais 
de 90% da produção florestal de áreas naturais do 
Brasil, apresenta, segundo estimativas, apenas 24% 
do território reclamado como área privada e 29% com 
áreas legalmente protegidas, incluindo as Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas. Neste cenário fundi-
ário, restam 47% da superfície ocupada por terras pú-
blicas ou devolutas, com cobertura predominantemente 
florestal e sobre as quais o exercício de atividades do 
Estado é ainda incipiente.

4. Da gestão de florestas públicas.
4.1 A gestão de bens públicos, como água, mi-

nerais, espaço aéreo, e de serviços de natureza pú-
blica, como telefonia, telecomunicações, transportes, 
são regulamentados por ampla legislação. De modo 
diverso, não obstante o relevante potencial florestal do 
País, não existe no arcabouço jurídico nacional instru-
mento normativo especifico que defina a gestão das 
florestas públicas, sendo que as formas de acesso es-
tabelecidas atualmente são insuficientes para garantir 
o uso sustentável.

4.2 Podem ser destacados como instrumentos de 
gestão de florestas públicas para a produção susten-
tável: (a) o manejado realizado por particulares, com 
a privatização das florestas: (b) a gestão direta, com 
o desenvolvimento das atividades de manejo florestal 
sustentável conduzidas pelo Estado; e (c) a gestão in-
direta, com a execução dos planos de manejo florestal 
sustentável por terceiros, com a manutenção do domí-
nio público. A primeira forma apresentada, privatização 
das florestas públicas, não se mostra interessante ao 
Estado, à população, ou ao meio ambiente, uma vez 
que não gera benefícios econômicos, sociais, tampou-
co ambientais e, ainda, possui limitante constitucional, 
conforme inciso XVII do art. 49, que determina que áre-
as acima de 2.500 ha somente podem ser transferidas 
com a autorização do Congresso Nacional.

4.3 Quanto à gestão direta, tem-se que a explo-
ração de atividade econômica pelo Poder Público, por 
representar uma intervenção do Estado no domínio 
econômico, somente é possível em casos especifica-
dos por lei, reconhecido um imperativo de segurança 
nacional ou um relevante interesse coletivo, observa-
dos os setores e áreas de atuação definidos em lei 
complementar, nos termos da Constituição, art. 173 
c/c 37. inciso XIX, in fine, que adotou o princípio da 
subsidiariedade. Essa imposição decorre do princípio 
fundamental da livre iniciativa, princípio da absten-
ção, previsto no art. 1º, inciso IV, da Constituição, do 
qual resulta o dever do Estado de não explorar dire-
tamente atividade econômica em concorrência com o 
setor privado. Assim, a gestão direta executada pelo 
próprio Poder Público somente poderia ser efetuada 

nas Florestas Nacionais, uma vez que essas são uni-
dades de conservação e possuem o objetivo básico 
de uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e 
realização de pesquisa científica, com ênfase em mé-
todos para exploração sustentável de florestas nativas. 
Contudo, os atuais limites legais para a execução da 
gestão direta em Florestas Nacionais inviabilizam sua 
consecução.

4.4 No que concerne a gestão indireta, efetuada 
mediante destinação não onerosa às comunidades 
locais, beneficiárias da reforma agrária, podem ser 
elencados obstáculos relacionados à atual disponi-
bilidade de recursos públicos para cobrir os custos 
dos investimentos necessários. Por outro lado, não há 
permissivo legal que viabilize a gestão indireta pela 
outorga onerosa efetuada pelo Estado a terceiros do 
direito de praticar o manejo florestal sustentável, para 
exploração de produtos e serviços florestais.

5. Das conseqüências do ordenamento jurídico 
vigente.

5.1 A ausência de legislação específica possui 
um significativo impacto nas duas principais vertentes 
da produção florestal no Brasil: manejo de florestas na-
turais e atividades relacionadas aos plantios florestais. 
Quanto às florestas plantadas, o resultado econômico 
obtido pelo setor tem sido significativamente onerado 
pela falta de mecanismos políticos que propiciem um 
melhor impacto socioambiental e favoreçam o desen-
volvimento tecnológico da atividade.

5.2 Atrelados aos aspectos suscitados, destaca-
se a histórica aleatoriedade das políticas de fomento 
florestal no Brasil. A falta de uma instância de fomento 
florestal tem imputado à economia, ao meio ambiente 
e à sociedade brasileira significativas perdas decor-
rentes do desperdício de matéria-prima, do desmata-
mento de grandes extensões territoriais, da ausência 
de reposição, da má utilização dos recursos florestais, 
da ineficiência da indústria e da desconsideração do 
potencial produtivo do setor florestal. Ainda, a ativida-
de florestal possui diferenciais produtivos, como, por 
exemplo, tempo de produção, com baixa assimilação 
pelos instrumentos de financiamento de mercado que, 
em conjunto com a ampliação da taxa de risco, moti-
vada em parte pela falta de estabilidade nas políticas 
florestais que permitam as garantias necessárias para 
a realização de investimentos de longo prazo, causa 
escassez e elevados custos financeiros dos recursos 
disponíveis.

5.3 Especificamente quanto ao manejo florestal 
sustentável, é relevante enfocar a questão relacionada 
à destinação das terras públicas. Embora o manejo de 
florestas públicas por particular não seja permitido pela 
legislação atual, títulos precários, como o protocolo de 
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solicitação de posse ou arrendamento de terras públicas 
cedidas a particulares, eram utilizados na aprovação 
de planos de manejo florestal sustentável.

5.4 Com a decisão do Governo Federal, em 2003, 
de enfrentar o tema do ordenamento e regulamentação 
fundiária nos estados da região Norte, foram suspensas 
as aprovações dos planos de manejo em terras públi-
cas e os planos de manejo já aprovados e executados 
com respeito às normas da atividade florestal serão 
regularizados em estrito cumprimento dos preceitos 
legais. Tal ação, aliada à intensificação na fiscaliza-
ção e no controle das Autorizações de Transporte de 
Produtos Florestais – ATPF, fez com que a oferta de 
matéria-prima florestal sofresse uma retração.

5.5 As conseqüências da ausência de definição 
de normas de gestão das florestas públicas colocam o 
tema em evidência em diversas discussões políticas, 
principalmente as relacionadas ao desmatamento da 
Amazônia, como no Grupo Permanente de Trabalho 
Interministerial para a redução dos índices de desma-
tamento da Amazônia Legal, responsável pela proposi-
ção do Plano de Ação para a prevenção o controle do 
desmatamento na Amazônia Legal, no Piano Amazônia 
Sustentável – PAS e no Grupo de Trabalho Interminis-
terial de Infra-Estrutura.

5.6 Conforme observado no Plano de Ação para 
a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazô-
nia Legal, nas últimas décadas, a região amazônica 
tem sido priorizada pelo Governo federal para a cria-
ção de assentamentos rurais, que geralmente ocorrem 
em locais isolados, desconsiderando características 
da paisagem natural e a presença de populações tra-
dicionais. A pecuária extensiva é o uso predominante 
da terra nesses assentamentos. Em precárias condi-
ções de sobrevivência, muitos produtores familiares 
abandonam ou transferem, irregularmente, as áreas 
a terceiros, o que contribui para o aumento do desma-
tamento, associado à expansão da pecuária extensiva 
e conversão para a produção de grãos.

5.7 É forçoso concluir que o arcabouço jurídico 
vigente tem forte influência na expansão do desmata-
mento na Amazônia, cuja área desmatada atingiu, no 
período 2002-2003, 23.750 quilômetros quadrados, a 
segunda maior já registrada pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE, restando evidente seu 
efeito nocivo sobre o meio ambiente.

5.8 A falta de regulamentação do acesso às flo-
restas públicas propicia assim a depreciação, destrui-
ção o corte raso dessas florestas, sem gerar quaisquer 
benefícios sociais, ambientais ou econômicos. Devem 
ser ressaltadas também a exclusão social e a práti-
ca de atos ilícitos, como os processos de grilagem. a 
violência no campo, o trabalho escravo e outras vio-

lações dos direitos trabalhistas, evasão de impostos, 
extração ilegal de madeira e lavagem de dinheiro do 
narcotráfico. Adicionalmente, a desconsideração da 
vocação florestal da Amazônia provoca a retração do 
desenvolvimento regional, marcado pela incipiente 
presença do Estado, com riscos a soberania em áreas 
isoladas e fronteiriças.

6. Do anteprojeto de lei proposto.
6.1 A elaboração do anteprojeto de lei em ane-

xo considerou, além dos aspectos mencionados, os 
subsídios fornecidos por amplo processo de consulta 
pública, realizado por meio de reuniões do Grupo de 
Trabalho de Gestão de Florestas Públicas, com apro-
ximadamente 90 participantes, da Comissão Coorde-
nadora do Programa Nacional de Florestas – CONA-
FLOR, composta por 37 representantes dos Governos 
Federal e Estaduais, dos setores privados, da sociedade 
civil, instituições de ensino e de pesquisa, e incluiu a 
realização do Seminário Internacional de Gestão de 
Florestas Públicas. Além destes esforços, contribuições 
foram colhidas, nos últimos nove meses, por meio de 
reuniões setoriais realizadas em várias regiões do 
País e por meios não presenciais, como carta, FAX e 
correspondência eletrônica, estas últimas com mais de 
1.200 solicitações respondidas. Ao longo do processo, 
o anteprojeto de lei recebeu mais de 600 emendas e o 
texto final representa a harmonização das propostas, 
tendo como base as recomendações da Conaflor.

6.2 Como resultado, o anteprojeto de lei, com 
âmbito em todos os biomas brasileiros, propõe a re-
gulamentação de três formas de gestão de florestas 
públicas: (a) a criação e a gestão direta de Florestas 
Nacionais, nos termos da Lei no 9.985, de 18 de julho 
de 2000; (b) a destinação às comunidades locais, nos 
termos do art. 7º desta lei; e (c) a concessão florestal, 
a ser aplicada em florestas naturais ou plantadas e nas 
unidades de manejo das Florestas Nacionais.

6.3 Embora com maior efeito sobre a região ama-
zônica, o propósito do anteprojeto de lei é implemen-
tar uma alternativa, a ser utilizada pelo administrador 
público em todo o País, que permita o acesso ao re-
curso florestal de forma controlada e sustentável, com 
a manutenção do domínio público das terras. Ao mes-
mo tempo, a proposta pretende promover a inclusão 
social e a manutenção da qualidade ambiental, com 
a repartição social dos benefícios do manejo da flo-
resta e a promoção do desenvolvimento sustentável, 
contribuindo para a maximização dos efeitos redistri-
butivos do resultado econômico dessas atividades e a 
correção de assimetrias regionais de desenvolvimento. 
Ressalte-se, ainda, a proteção dos direitos indígenas e 
das comunidades locais, valorizando as diversidades 
ambiental, socioeconômica e cultural brasileiras, com 
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observância da legalidade, transparência e controle 
social. Adicionalmente, busca-se aumentar a oferta 
de matéria-prima florestal extraída de forma sustentá-
vel, para atender a demanda nacional e internacional, 
com o objetivo de eliminar a evasão fiscal e a concor-
rência entre os produtos sustentáveis e produtos da 
atividade ilegal.

6.4 Para se evitar uma alteração brusca no setor 
florestal, foi ponderada a necessidade de estabele-
cimento de uma forma transitória de implantação do 
sistema de concessões florestais, com a estipulação 
de um Plano Anual de Outorgas Florestais, que ini-
cialmente possuirá caráter experimental e que, nos 
primeiros dez anos, deverá observar um limite de 
florestas públicas passíveis de serem submetidas à 
concessão florestal.

6.5 Merece destaque a oportunidade de reafir-
mação da soberania nacional pelo efetivo domínio das 
florestas públicas, interrompendo a transferência de ti-
tularidade ao setor privado. A definição de mecanismos 
de gestão das florestas públicas voltados ao contro-
le do acesso sustentável aos recursos florestais terá 
uma forte influência sobre a dinâmica de ocupação do 
território e conseqüentemente sobre as perspectivas 
geopolíticas da região amazônica, com a consolidação 
da identidade nacional.

7. Do fomento e da gestão das atividades flores-
tais.

7.1 Em outro enfoque, propõe-se a ampliação da 
adoção de políticas voltadas ao desenvolvimento das 
potencialidades das atividades silviculturais, por meio 
das seguintes ações: (a) fomento a projetos de expan-
são da base florestal plantada e a empreendimentos 
sustentáveis em florestas nativas ou plantadas, com 
vistas à produção de matéria-prima compatível com 
as demandas da sociedade e dos diversos segmen-
tos industriais de base florestal; (b) promoção de me-
canismos de financiamento, incentivos econômicos e 
assistência técnica para viabilização desse fomento; 
(c) promoção da pesquisa e do desenvolvimento de 
atividades de manejo florestal, reflorestamento, recu-
peração de áreas degradadas e processamento da 
matéria-prima com maior eficiência industrial, maior 
valor agregado aos produtos. Outrossim, é fundamental 
garantir o desenvolvimento do setor florestal, sinalizan-
do aos investidores a adoção de uma política estável, 
permitindo investimentos de longo prazo e garantindo 
a sustentabilidade ambiental da atividade.

7.2 Neste sentido, o Anteprojeto de Lei de Gestão 
de Florestas Públicas prevê a criação do Serviço Flo-
restal Brasileiro – SFB, na estrutura básica do Ministério 
do Meio Ambiente, e do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Florestal – FNDF, pontos fundamentais pata o 

desenvolvimento do setor florestal e para a execução do 
modelo de gestão proposto. A necessidade de criação 
do SFB deriva da ausência de estrutura adequada para 
lidar com fomento e desenvolvimento, da necessidade 
de separação de funções, ante ao conflito de interes-
ses entre as diversas funções públicas relacionadas 
ao setor florestal e da ausência de ente responsável 
pela outorga de florestas públicas.

7.3 A gestão de florestas públicas será desen-
volvida com a independência entre os três grupos de 
função envolvidos, da seguinte forma: (a) política e 
normatização, pelo Ministério do Meio Ambiente; (b) 
licenciamento e fiscalização ambiental, pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA; e (c) regulação do sistema de 
outorgas, fomento e gestão do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Florestal pelo SFB.

7.4 Propõe-se que o SFB conte, inicialmente, com 
a estrutura necessária à imediata implementação da 
Gestão de Florestas Públicas. Contudo, em 2006, o 
Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional 
projeto de lei para instituição de uma autarquia com 
formato e estrutura definitivos.

7.5 O impacto direto nas contas públicas e a ge-
ração de emprego e renda obtidos pelo instrumento 
de política proposto no anteprojeto de lei em apreço 
foram objeto de avaliação preliminar com resultados 
bastante positivos. Inicialmente, nos primeiros quatro 
anos, seriam necessários investimentos de cerca de 
R$20 milhões para estabelecer a Gestão de Flores-
tas Públicas, sendo que as receitas geradas para o 
SFB serão suficientes para torná-la superavitária em 
5 anos de funcionamento. Neste período, o sistema de 
concessões terá injetado nos estados cerca de R$17 
milhões, igual quantia será destinada aos municípios, 
R$6 milhões ao Ibama e cerca de R$40 milhões ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, apre-
sentando um resultado positivo para o País em mais 
de R$43 milhões, já nos primeiros cinco anos.

7.6 No décimo ano de vigência, o sistema de 
concessões poderá alavancar mais de 140 mil em-
pregos diretos, gerar um movimento econômico de 
aproximadamente R$2 bilhões em impostos arreca-
dados na cadeia de produção e uma economia de 
mais de R$200 milhões pela substituição de fontes 
de energia por resíduos de serraria. A área manejada 
com sistema de concessões será, após dez anos de 
implantação, provavelmente, de cerca de 13 milhões 
de ha. incluindo unidades de manejo de florestas na-
cionais, que representa menos de 3% das áreas da 
Amazônia brasileira.

7.7 O anteprojeto de lei caracteriza-se como um 
instrumento político para o desenvolvimento sustentá-
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vel, prevê mecanismo de absorção de oportunidades 
apresentadas em nichos específicos de mercado para 
produtos de origem sustentável, contribuindo para o al-
cance de melhores preços para os produtos florestais, 
para a verticalização da produção e o encurtamento 
das cadeias produtivas, por intermédio de arranjos pro-
dutivos locais baseados na economia florestal, promo-
vendo a inserção social e maior atratividade à atividade 
florestal sustentável. Tais conseqüências contribuirão 
para a efetiva redução dos índices de desmatamento e 
para o desenvolvimento sustentável em diversas regi-
ões, inclusive nas menos favorecidas pelos processos 
de integração nacional.

7.8 Os ganhos ambientais do presente antepro-
jeto de lei derivam também da destinação de grandes 
áreas florestais ao uso sustentável, através do ma-
nejo florestal, com agregação de valor à floresta em 
pé, reduzindo a pressão para a expansão da fronteira 
agrícola e ampliando a oferta de produtos florestais 
oriundos das florestas plantadas. O sistema de gestão 
proposto também tornará mais transparente o monito-
ramento das atividades florestais, por intermédio das 
auditorias independentes obrigatórias nas áreas sub-
metidas a concessão, e mais efetivo o controle, pela 
concentração da fiscalização nas áreas manejadas e 
pela geração de receita que a viabilizará.

Estas são, Senhor Presidente, as razões que 
justificam o encaminhamento do presente anteproje-
to de lei, que ora submeto à consideração de Vossa 
Excelência, solicitando, ante o exposto, o seu enca-
minhamento ao Congresso Nacional em regime de 
urgência constitucional.

Respeitosamente, – Marina Silva, Ministra de 
Estado do Meio Ambiente.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos Es-

tados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................

VI – proteger o meio ambiente e combater a po-
luição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
....................................................................................

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e fi-
nanceira dos órgãos e entidades da administração di-
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, 
a ser firmado entre seus administradores e o poder 
público, que tenha por objeto a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei 
dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de de-

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes;

III – a remuneração do pessoal.
....................................................................................

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Institui o novo Código Florestal.

....................................................................................
Art. 19. A exploração de florestas e de formações 

sucessoras, tanto de domínio público como de domínio 
privado, dependerá de aprovação prévia do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, bem como da adoção de téc-
nicas de condução, exploração, reposição florestal e 
manejo compatíveis com os variados ecossistemas 
que a cobertura arbórea forme. (Redação dada pela 
Lei nº 7.803, de 18-7-1989)

Parágrafo único. No caso de reposição florestal, 
deverão ser priorizados projetos que contemplem a 
utilização de espécies nativas. (Incluído pela Lei nº 
7.803, de 18-7-1989)
....................................................................................

LEI Nº 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972

Regulamento

Cria o Sistema Nacional de Cadastro 
Rural, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 1º É instituído o Sistema Nacional de Cadas-

tro Rural, que compreenderá:
I – Cadastro de Imóveis Rurais;
II – Cadastro de Proprietários e Detentores de 

Imóveis Rurais;
III – Cadastro de Arrendatários e Parceiros Ru-

rais;
IV – Cadastro de Terras Públicas.
§ 1º As revisões gerais de cadastros de imóveis 

a que se refere o § 4º do art. 46 da Lei nº 4.504, de 
30 de novembro de 1964, serão realizadas em todo o 
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País nos prazos fixados em ato do Poder Executivo, 
para fins de recadastramento e de aprimoramento do 
Sistema de Tributação da Terra – SIT e do Sistema 
Nacional de Cadastro Rural – SNCR. (Redação dada 
pela Lei nº 10.267, de 28-8-2001)

§ 2º Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis 
Rurais – CNIR, que terá base comum de informações, 
gerenciada conjuntamente pelo Incra e pela Secretaria 
da Receita Federal, produzida e compartilhada pelas 
diversas instituições públicas federais e estaduais pro-
dutoras e usuárias de informações sobre o meio rural 
brasileiro. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 28-8-2001)

§ 3º A base comum do CNIR adotará código único, a 
ser estabelecido em ato conjunto do Incra e da Secretaria 
da Receita Federal, para os imóveis rurais cadastrados de 
forma a permitir sua identificação e o compartilhamento 
das informações entre as instituições participantes. (In-
cluído pela Lei nº 10.267,  de 28-8-2001)

§ 4º Integrarão o CNIR as bases próprias de in-
formações produzidas e gerenciadas pelas instituições 
participantes, constituídas por dados específicos de 
seus interesses, que poderão por elas ser compartilha-
dos, respeitadas as normas regulamentadoras de cada 
entidade. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 28-8-2001)
....................................................................................

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Atualizada a partir da republicação
Vide Lei nº 10.150 de 2000

Dispõe sobre os registros públicos, e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da ma-

tricula, serão feitos.
II – a averbação:
1) das convenções antenupciais e do regime 

de bens diversos do legal, nos registros referentes a 
imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer 
dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente 
ao casamento;

2) por cancelamento, da extinção dos ônus e 
direitos reais;

3) dos contratos de promessa de compra e venda, 
das cessões e das promessas de cessão a que alude o 
Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, quan-
do o loteamento se tiver formalizado anteriormente à 
vigência desta lei;

4) da mudança de denominação e de numeração 
dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, 
do desmembramento e do loteamento de imóveis;

5) da alteração do nome por casamento ou por 
desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de 

qualquer modo, tenham influência no registro ou nas 
pessoas nele interessadas;

6) dos atos pertinentes a unidades autônomas 
condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, quando a incorporação tiver sido 
formalizada anteriormente à vigência desta lei;

7) das cédulas hipotecárias;
8) da caução e da cessão fiduciária de direitos 

relativos a imóveis;
9) das sentenças de separação de dote;
10) do restabelecimento da sociedade conjugal;
11) das cláusulas de inalienabilidade, impenho-

rabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis, 
bem como da constituição de fideicomisso;

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que 
tenham por objeto atos ou títulos registrados ou aver-
bados;

13) ex ofício dos nomes dos logradouros, decre-
tados pelo poder público.

14) das sentenças de separação judicial, de divór-
cio e de nulidade ou anulação de casamento, quando 
nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos 
reais sujeitos a registro. (Incluído pela Lei nº 6.850, 
de 1980)

15 – da re-ratificação do contrato de mútuo com 
pacto adjeto de hipoteca em favor de entidade inte-
grante do Sistema Financeiro da Habitação, ainda 
que importando elevação da divida, desde que man-
tidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca 
registrada em favor de terceiros. (Incluído pela Lei nº 
6.941, de 1981)

16) do contrato de locação, para os fins de exer-
cício de direito de preferência. (Incluído pela Lei nº 
8.245, de 1991)

17) do Termo de Securitização de créditos mobili-
ários, quando submetidos a regime fiduciário. (Incluído 
pela Lei nº 9.514, de 1997)

18) da notificação para parcelamento, edificação 
ou utilização compulsórios de imóvel urbano; (Incluído 
pela Lei nº 10.257, de 2001)

19) da extinção da concessão de uso especial para 
fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001)

20) da extinção do direito de superfície do imóvel 
urbano. (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001)

21) da cessão de crédito imobiliário. (Incluído pela 
Lei nº 10.931, de 2004)
....................................................................................

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Regulamento

Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
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de formulação e aplicação, e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente:
....................................................................................

I – o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental;

II – o zoneamento ambiental; (Regulamento)
III – a avaliação de impactos ambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras;
V – os incentivos à produção e instalação de 

equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental;

VI – a criação de espaços territoriais especial-
mente protegidos pelo Poder Público federal, estadual 
e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; 
(Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

VII – o sistema nacional de informações sobre o 
meio ambiente;

VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumento de Defesa Ambiental;

IX – as penalidades disciplinares ou compensa-
tórias não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degradação ambiental.

X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio 
Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renová-
veis – Ibama; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)

XI – a garantia da prestação de informações rela-
tivas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público 
a produzi-Ias, quando inexistentes; (Incluído pela Lei 
nº 7.804, de 1989)

XII – o Cadastro Técnico Federal de atividades 
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recur-
sos ambientais. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri-
bunal de Contas da União e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de con-

tas, inclusive a tomada de contas especial, durante 
outros elementos estabelecidos no regimento interno, 
os seguintes:

I – relatório de gestão;
II – relatório do tomador de contas, quando 

couber;

III – relatório e certificado de auditoria, com o 
parecer do dirigente do órgão de controle interno, que 
consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade cons-
tatada, indicando as medidas adotadas para corrigir 
as faltas encontradas;

IV – pronunciamento do Ministro de Estado su-
pervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico 
equivalente, na forma do art. 52 desta lei.

Art. 16. As contas serão julgadas:
....................................................................................

II – regulares com ressalva, quando evidencia-
rem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal de que não resulte dano ao erário;
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Mensagem de veto

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita por meio de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que 
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes;

II – para a contratação de serviços técnicos enu-
merados no art. 13 desta lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação;

III – para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou por meio de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especia-
lizada ou pela opinião pública.

§ 1º Considera-se de notória especialização o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo de 
sua especialidade, decorrente de desempenho ante-
rior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que 
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos 
casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
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respondem solidariamente pelo dano causado à Fazen-
da Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e 
o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis.
....................................................................................

LEI Nº 9.433, DE 08 DE JANEIRO DE 1997

Mensagem de veto

Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos, regulamen-
ta o inciso XIX do art. 21 da Constituição 
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

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

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou 

plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora 
de mangues, objeto de especial preservação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e 
multa.
....................................................................................

Art. 69. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou 
contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante 
interesse ambiental:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é 

de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.
Art. 89. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora 

do Poder Público no trato de questões ambientais:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

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

LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000

Mensagem de Veto

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, 
II, III e VII da Constituição Federal, institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção da Natureza e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com 

cobertura florestal de espécies predominantemente 
nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sus-
tentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, 

com ênfase em métodos para exploração sustentável 
de florestas nativas. (Regulamento)
....................................................................................

§ 5º A Floresta Nacional disporá de um Conselho 
Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua ad-
ministração e constituído por representantes de órgãos 
públicos, de organizações da sociedade civil e, quando 
for o caso, das populações tradicionais residentes.
....................................................................................

LEI Nº 10.650, DE 16 DE ABRIL DE 2003

Mensagem de Veto

Dispõe sobre o acesso público aos da-
dos e informações existentes nos órgãos e 
entidades integrantes do Sisnama.

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

LEI Nº 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003

Mensagem de veto

Dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios, e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 29. Integram a estrutura básica:

....................................................................................
XV – do Ministério do Meio Ambiente o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional da 
Amazônia Legal, o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, o Conselho de Gestão do Patrimônio Gené-
tico, o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente e até cinco secretarias;
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                              Código Penal.

....................................................................................
Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas 

aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao 
condenado o sigilo dos registros sobre o seu proces-
so e condenação. (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11-7-1984)
....................................................................................

Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, in-
teresse privado perante a administração da qualidade 
de funcionário:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.
Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo:
Pena – detenção, de três meses a um ano, além 

da multa.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2005, que aca-
ba de ser lido, será publicado e remetido às Comissões 
de Constituição Justiça e Cidadania, de Assuntos Eco-
nômicos e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle.

Sobre a mesa projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Osmar Dias.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 343, DE 2005 

(Nº 1.785/2005, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a implantar 
o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, 
localizado em trecho do Rio Xingu, no Es-
tado do Pará, a ser desenvolvido após es-
tudos de viabilidade pela Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – ELETROBRAS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É autorizado o Podar Executivo a implantar 

o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte no trecho 
do rio Xingu, denominado “Volta Grande do Xingu”, lo-
calizado no Estado do Pará, a ser desenvolvido após 
estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental 
e outros que julgar necessários.

Art. 2º Os estudos referidos no art. 1º deste decre-
to Legislativo deverão abranger dentre outros, o se-
guinte:

I – Estudo de Impacto Ambiental – EIA;
II – Relatório de Impacto Ambiental – RIMA;
III – Avaliação Ambiental Integrada – AAI da ba-

cia do Rio Xingu; e
IV – estudo de natureza antropológica, atinente 

às comunidades indígenas localizadas na área sob in-
fluência do empreendimento, devendo, nos termos do 
§ 3º do art. 231 da Constituição Federal, ser ouvidas 
as comunidades afetadas.

Parágrafo único. Os estudos referidos no caput 
deste artigo deverão ser elaborados na forma da le-
gislação aplicável à matéria.

Art. 3º Os estudos citados no art. 1º deste de-
creto legislativo serão determinantes para viabilizar 
o empreendimento e, sendo aprovados pelos órgãos 
competentes, permitem que o Poder Executivo adote as 
medidas previstas na legislação objetivando a implan-
tação do Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte.

Art. 4º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ORIGINAL 
Nº 1.785, DE 2005

Autoriza o Poder Executivo a implantar 
o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, 
localizado em trecho do rio Xingu, no Esta-
do do Pará a ser desenvolvido após estu-
dos de viabilidade pela Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – ELETROBRAS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É autorizado o Poder Executivo, a implan-

tar o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte no trecho 
do rio Xingu, denominado “Volta Grande do Xingu” lo-
calizado no Estado do Pará, a ser desenvolvido após 
estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental 
e outros que julgar necessário.

Art. 2º Os estudos referidos no art. 1º deste de-
creto deverão abranger dentre outros, o seguinte:

I – Estudo de Impacto Ambiental – EIA;
II – Relatório de Impacto Ambiental – RIMA;
III – Avaliação Ambiental Integrada – AAI da ba-

cia do rio Xingu; e
III – Estudo de natureza antropológica, atinente 

às comunidades indígenas localizadas na área sob 
influência do empreendimento, devendo, nos termos 
do § 3º do art. 231 da Constituição Federal, serem ou-
vidas as comunidades afetadas.

Parágrafo único. Os estudos referenciados no 
caput deverão ser elaborados na forma da legislação 
aplicável à matéria.

Art. 3º Os estados citados no art. 1º deste decreto 
serão determinantes para viabilizar o empreendimento 
e, sendo aprovados pelos órgãos competentes, permi-
tem que o Poder Executivo adote as medidas previstas 
na legislação objetivando a implantação do Aproveita-
mento Hidrelétrico Belo Monte.

Art. 4º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte está 
localizado no rio Xingu, Estado do Pará, na região co-
nhecida como “Volta Grande do Rio Xingu”. Os muni-
cípios a serem abrangidos pela hidrelétrica são: Vitó-
ria do Xingu, Altamira, Anapu, Brasil Novo e Senador 
José Porfírio.

A construção da hidrelétrica Belo Monte é vital 
para o País, haja vista a crescente retomada da deman-
da de energia elétrica em todos os setores da socieda-
de. Essa usina constitui-se como a única solução para 
que, a partir de 2010, o Brasil possa ver assegurada a 
energia necessária para o suprimento nacional, condi-
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ção fundamental para o processo de desenvolvimento 
econômico e social da Nação.

Além da oferta de um grande bloco de energia, 
necessário à região Norte e ao País a exemplo da 
região nordeste, cuja capacidade de aproveitamento 
hidroelétrico está praticamente esgotada e dependerá 
de suprimento a partir do grande potencial da região 
Norte, o AHE Belo Monte deverá trazer especificamente 
para a região em que está inserido, aporte significati-
vo de recursos com melhoria da infra-estrutura, além 
de proporcionar que novas atividades, que dependem 
exclusivamente dessa fonte energética, possam ali se 
instalar.

Quanto aos impactos ambientais decorrentes da 
implantação do empreendimento, estes serão objeto 
de análises e estudos aprofundados, competindo aos 
órgãos ambientais cabíveis conduzir o licenciamento, 
bem como avaliar a questão dos povos indígenas que 
poderão ser afetados pelo complexo.

Especificamente quanto a essa questão, vale res-
saltar que a população indígena localizada na área de 
influência do empreendimento, é diversificada cultural-
mente, em diferentes níveis de relacionamento inter-
étnico e em condições diversas de sobrevivência. Essa 
complexidade demanda uma compreensão aprofunda-
da da situação atual dessas populações, razão pela 
qual são necessários estudos detalhados que servirão 
de base para uma ampla discussão com os diversos 
setores da sociedade envolvidos nesse assunto.

Além disso, o conjunto de estudos ambientais 
que serão realizados servirá para o equacionamento 
de soluções adequadas para as interferências da UHE 
sobre o meio ambiente e demais questões sociais, 
econômicas e culturais da região.

Todo esse esforço reveste-se da maior importân-
cia, eis que do ponto de vista estratégico, a entrada em 
operação da hidrelétrica Belo Monte é a única forma 
de garantir que o Brasil terá assegurado o suprimento 
de energia elétrica que precisa, uma vez que não há 
outro empreendimento desse porte capaz de atender 
as necessidades nacionais.

Nesse sentido, toma-se imperioso, do ponto de 
vista legislativo e constitucional, a edição do Decreto, 
que tem por objetivo atender ao disposto no inciso 
XVI do art. 49, bem como o § 3º do art. 231, ambos 
da Constituição Federal, que determinam ser obri-
gatória a autorização do Congresso Nacional para o 
aproveitamento dos recursos hidro-energéticos em 
terras indígenas.

Importa frisar, que está sendo objeto de autoriza-
ção legislativa não só a implantação do empreendimen-
to (condicionada à aprovação pelos órgãos competentes 
dos estudos de viabilidade técnica, econômico-finan-

ceira e ambiental). mas também se está autorizando 
a realização dos estudos de impacto ambiental e de 
natureza antropológica e arqueológica, dentre outros, 
essenciais para a verificação da viabilidade de implan-
tação do AHE Belo Monte.

Por esses motivos, requer a aprovação do pre-
sente Projeto de Decreto Legislativo.

Sala das Sessões,  29 de junho de 2005. – Depu-
tado Fernando Ferro.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga-

nização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
e os direitos originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
....................................................................................

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 
podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
lhes assegurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.
....................................................................................

(À Comissão de Serviços de Infra-Es-
trutura.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 344, DE 2005 

(Nº 1.153/2004, na Câmara dos Deputados)

Susta o Convênio de Delegação nº 
37, de 2001, celebrado entre a União, por 
intermédio do Ministério dos Transportes, 
e o Estado do Paraná, para a exploração e 
administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Com fundamento nos arts. 49, incisos V e 

X, e 71, § 1º, da Constituição Federal, fica sustado o 
Convênio de Delegação nº 37, de 2001, celebrado entre 
a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, 
e o Estado do Paraná, para a exploração e administra-
ção dos Portos de Paranaguá e Antonina.

Art. 2º A União, por intermédio do Ministério dos 
Transportes, assume o controle da exploração e ad-
ministração dos Portos de Paranaguá e Antonina, 
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devendo, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
data da publicação deste Decreto Legislativo, decidir 
motivadamente pela denúncia ou manutenção do con-
vênio de delegação, apresentando relatório com suas 
conclusões ao Congresso Nacional e ao Tribunal de 
Contas da União.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
ORIGINAL Nº 1.153, DE 2004

Susta o Convênio de Delegação nº 
37, de 2001, celebrado entre a União, por 
intermédio do Ministério dos Transportes, 
e o Estado do Paraná, para a exploração e 
administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Com fundamento nos arts. 49, incisos V e 

X, e 71, § 1º, da Constituição Federal, fica sustado o 
Convênio de Delegação nº 37, de 2001, celebrado entre 
a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, 
e o Estado do Paraná, para a exploração e administra-
ção dos Portos de Paranaguá e Antonina.

Art. 2º A União, por intermédio do Ministério dos 
Transportes, assume o controle da exploração e ad-
ministração dos Portos de Paranaguá e Antonina, 
devendo, no prazo de noventa dias a contar da data 
de publicação deste decreto legislativo, decidir moti-
vadamente pela denúncia ou manutenção do convê-
nio de delegação, apresentando relatório com suas 
conclusões ao Congresso Nacional e ao Tribunal de 
Contas da União.

Ar. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

Compete ao Congresso Nacional fiscalizar e 
controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da 
administração indireta, (art. 49, X C.F.) e, ainda, sus-
tar os contratos ilegais, ilegítimos ou anti-econômicos 
ou, aqueles, cuja execução não esteja sendo capaz 
de atender ao interesse público, notadamente pelo 
descumprimento da obrigação de manter serviço ade-
quado (art. 71 C.F.).

Tal responsabilidade, atribuída pelo constituinte 
ao Parlamento, iguala-se em importância à função ori-
ginal das Casas Legislativas, em especial no contexto 
do Estado moderno, em que se ampliam os encargos 
da Administração Pública e os efeitos de sua atuação 
no desenvolvimento da sociedade.

Eis, portanto, que este Poder não pode ignorar os 
problemas que hoje ocorrem na execução do convênio 

de delegação celebrado em 2001 entre a União, por 
intermédio do Ministério dos Transportes, e o Estado 
do Paraná, para a exploração e administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina, complexo respon-
sável pela maior movimentação de grãos no sistema 
portuário nacional.

Infelizmente, é notória a insatisfação com a forma 
pela qual vêm sendo administrados esses portos, sen-
timento que uniu, em reiteradas manifestações públi-
cas, diversos sindicatos e entidades de trabalhadores 
portuários, produtores rurais, operadores portuários, 
associações e empresas de exportação, a Associação 
Comercial de Paranaguá, a Prefeitura de Paranaguá, 
a Câmara de Vereadores, Deputados Estaduais e Fe-
derais e, mais importante, a ampla maioria dos mora-
dores da região.

Recentemente, o clima geral de contrariedade 
culminou em greve portuária que causou imensos pre-
juízos econômicos ao País, visto estar em andamento 
o período de embarque da soja destinada à exporta-
ção. Além das duzentas e cinqüenta mil toneladas de 
soja que deixaram de ser oportunamente carregadas, 
restou uma dose de descrédito internacional quanto à 
eficiência do Porto de Paranaguá, difícil de ser revertida 
a curto prazo, e que se expressa na forma de redução 
dos valores pagos por saca, no mercado externo, ao 
produtor brasileiro. Em virtude dessa situação, avalia a 
Federação da Agricultura do Estado do Paraná que os 
produtores locais hão de perder, só nesta safra, cerca 
de um bilhão e meio de dólares.

Informações do Movimento Pró-Paranaguá, que 
reúne vários segmentos insatisfeitos com a condução 
administrativa do porto, dão conta de que a atual direção 
da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
– APPA tem se revelado incapaz de conviver com a 
pluralidade de interesses e opiniões que, por força da 
própria Lei dos Portos, devem interagir para a constru-
ção de complexos mais modernos e eficientes. Agindo 
com voluntarismo, a APPA viria elevando os custos de 
operação do porto, desrespeitando direitos trabalhis-
tas, dando fim a contratos firmados na administração 
anterior sem providenciar nova contratação dos ser-
viços, rompendo convênios, intervindo negativamente 
na organização do trabalho portuário e descurando da 
segurança e da higiene na área do porto.

As alegações são extremamente preocupantes 
na medida em que cresce de importância o papel da 
atividade de exportação para a economia do País, fa-
zendo, inclusive, com que o Governo Federal anuncie, 
após anos de ausência, a aplicação de investimentos 
diretos no Porto de Paranaguá.

    235ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23281 

Tais investimentos, tudo leva a crer, são indispen-
sáveis, pois, segundo o próprio Instituto de Engenharia 
do Paraná, o porto atingiu o limite de sua

capacidade operacional, apresentando ainda 
outros problemas graves, como a baixa capacidade 
de armazenagem, a insuficiência do calado do ca-
nal de acesso, condições precárias de segurança no 
pátio de estacionamento e trânsito caótico nas suas 
mediações.

É de se perguntar se, em face de tamanha re-
sistência da comunidade portuária e dos conflitos já 
existentes, pode a APPA levar a cabo um plano de 
melhoria do porto que, aparentemente, concentrará 
recursos públicos federais como há muito não se via 
no setor. Parece que não.

Ademais a APPA deve a União, poder concedente, 
através do INSS o montante de R$52.229.128,00 (Cin-
qüenta e dois milhões, duzentos e vinte nove mil e cento 
e vinte e oito reais), representado pelos processos de 
números 557636400 – R$10.718.551,08, 557639808 
– R$18.739.793,94, 352740884 – R$1.004.710,43, e 
556231333– R$21.766.072,55.

Todo esse quadro exige do Parlamento a tomada 
de providências. Mostra-se evidente a necessidade de 
a Administração Pública Federal intervir, conforme es-
tipula a cláusula quarta do convênio de delegação em 
foco, para garantir a prestação de serviços adequados 
nos Portos de Paranaguá e Antonina.

Mediante avaliação dos problemas encontrados 
e dos resultados imediatos da intervenção, acredita-se 
que o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, con-
forme reza o § 2º do art. 71 da Constituição Federal, terá 
condições de decidir pela denúncia do convênio ou por 
sua manutenção, especificando, neste caso, as medidas 
objetivas que a APPA deva observar para assegurar a 
prestação de serviço adequado nos portos.

Bom notar que as conclusões do Governo Fede-
ral deverão ser encaminhadas a este Parlamento e ao 
Tribunal de Contas da União, a fim de que o controle 
externo, no âmbito da União, possa ser exercido em 
toda sua plenitude.

Essas as razões, enfim, que motivam a apresen-
tação deste projeto de decreto legislativo.

Sala das Sessões,  7 de abril de 2004. – Depu-
tado Ricardo Barros.

JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL236     

Índice Onomástico



23282 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    237ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23283 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL238     

Índice Onomástico



23284 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    239ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23285 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL240     

Índice Onomástico



23286 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    241ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23287 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL242     

Índice Onomástico



23288 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    243ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23289 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL244     

Índice Onomástico



23290 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    245ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23291 

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;
....................................................................................

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta;
....................................................................................

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete:
....................................................................................

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será 
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que 
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medi-
das cabíveis.
....................................................................................

(À comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 766, DE 2005

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 216 e 217 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeiro as seguintes 
informações ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, 
Alfredo Nascimento:

1. Qual o desempenho físico e financeiro 
das obras da rodovia BR–156, de 1º de janeiro 
de 2003 até a presente data?

2. Quais os valores empenhados para os 
trabalhos da referida rodovia, de 1º de janeiro 
de 2003 até a presente data?

3. Quais os valores liberados para os tra-
balhos da referida rodovia, de 1º de janeiro de 
2003 até a presente data?

4. Quais os dados constantes dos relató-
rios de execução física das obras da BR–156, 
incluindo pavimentação asfáltica e obras de 
arte, de 1º de janeiro de 2000 até a presente 
data?

Justificação

A BR-156 adquire crescente importância para a 
população da região Norte do País, dada a afluência 
mostrada pela região que atenderá. A fronteira do Bra-
sil com a Guiana Francesa – vale dizer com a França, 
uma vez que ela integra o território francês – registra 
um aumento significativo no volume do turismo e do 
comércio, desde que se estabeleceu a ligação rodoviá-
ria entre a capital Caiena e a cidade de Saint Georges 
de I’Oyapock, às margens do rio Oiapoque e fronteira 
ao território brasileiro.

Registre-se que, ao contrário do que ocorre com 
o turismo em outras regiões de fronteira do Brasil, são 
os franceses que vêm fazer compras em território na-
cional. Esse fluxo de visitantes e de comércio pode 
estender-se ao restante do território do Amapá e in-
clusive a outros Estados da região Norte e Nordeste, 
caso se estabeleça a ligação rodoviária com a capital 
amapaense, Macapá.

É evidente que, à parte essa questão, esta-
belecer-se uma ligação rodoviária com a região do 
Oiapoque, com estrada em boas condições de trá-
fego, permitirá a integração de áreas hoje isoladas. 
Essa facilidade de acesso terá notáveis efeitos sobre 
a região.

Infelizmente, as obras da BR–156 não se de-
senvolvem com a velocidade necessária. Pelo contrá-
rio, em vários pontos a ligação apresenta problemas 
sérios, inclusive com obstrução do tráfego. Dada a 
seriedade da situação, proponho que se requeiram 
as informações cabíveis ao Exmo. Sr. Ministro dos 
Transportes.

Sala de sessões, 12 de julho de 2005. – Senador 
João Capiberibe.

(À mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-
mento Interno.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara 
dos Deputados, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência esclarece ao Plenário que o expe-
diente lido refere-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 
54, de 2005, de iniciativa do Presidente da Repúbli-
ca, que institui a vantagem pecuniária especial devi-
da aos militares da Polícia Militar do Distrito Federal 
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
altera a distribuição de quadros, postos e graduações 
dessas corporações, dispõe sobre a remuneração 
das carreiras de Delegado de Polícia Civil do Distrito 
Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal e altera a 
legislação pertinente.

O referido projeto foi aprovado com emendas 
de redação pelo Senado Federal no dia 7 último, em 
regime de urgência.

Cópias do ofício do Presidente da Câmara dos 
Deputados encontram-se à disposição das Srªs e dos 
Srs. Senadores em suas bancadas.

Passa-se à apreciação da retificação.
Em votação a retificação proposta pela Câmara 

dos Deputados ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, 
de 2005.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere-
cendo redação final ao Projeto de Lei da Câmara nº 
54, de 2005, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.081, DE 2005 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 54, de 2005 (nº 5.030, de 2005, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2005 (nº 5.030, 
de 2005, na Casa de origem), que institui a Vantagem 
Pecuniária Especial – VPE, devida aos militares da 
Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Federal; altera a distribuição 
de quadros, postos e graduações dessas corporações; 
dispõe sobre a remuneração das carreiras de delega-
do de Polícia Civil do Distrito Federal e de Polícia Ci-
vil do Distrito Federal; altera as Leis nos 7.289, de 18 
de dezembro de 1984, 7.479, de 2 de junho de 1986, 
10.486, de 4 de julho de 2002, 8.255, de 20 de novem-
bro de 1991, e 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, e dá 
outras providências, retificando omissão redacional 

constante do art. 8º do projeto e consolidando a reti-
ficação encaminhada pela Câmara dos Deputados e 
aprovada pelo Plenário.

ANEXO AO PARECER Nº 1.081, DE 2005

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 54, de 2005 (nº 5.030, de 2005, na 
Casa de origem).

Institui a Vantagem Pecuniária Espe-
cial – VPE, devida aos militares da Polícia 
Militar do Distrito Federal e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal; altera 
a distribuição de quadros, postos e gradu-
ações dessas corporações; dispõe sobre 
a remuneração das carreiras de delegado 
de Polícia do Distrito Federal e de Polícia 
Civil do Distrito Federal; altera as Leis nºs 
7.289, de 18 de dezembro de 1984, 7.479, 
de 2 de junho de 1986, 10.486, de 4 de ju-
lho de 2002, 8.255, de 20 de novembro de 
1991, e 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, e 
dó outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Vantagem Pecuniária Es-

pecial – VPE, devida mensal e regularmente, privativa-
mente, aos militares do Distrito Federal – Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros Militar, ativos e inativos e aos 
seus pensionistas, nos valores integrais estabelecidos 
na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2º O efetivo da Polícia Militar do Distrito Fe-
deral é de 17.736 (dezessete mil, setecentos e trinta 
e seis) policiais militares distribuídos pelos quadros, 
postos e graduações na forma do Anexo II desta lei.

Art. 3º Para acesso ao posto de major previs-
to nos quadros de que tratam as alíneas d, e e f do 
Anexo II desta lei, será exigido como requisito, além 
daqueles previstos em leis e regulamentos, o Curso 
de Aperfeiçoamento de Oficiais de Administração, de 
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Especialistas e de Músicos, a ser ministrado no âmbito 
do Distrito Federal.

Parágrafo único. Para o acesso a que se refere 
o caput deste artigo, será aplicada a legislação que 
dispõe sobre as promoções da Polícia Militar do Dis-
trito Federal.

Art. 4º São extintos a Qualificação Policial-Militar 
Particular de Praças Motoristas – QPMP–S, remane-
jando-se seus efetivos para o Quadro de Praças Poli-
ciais-Militares Combatentes – QPPMC, e o Grupamento 
Padioleiro, da Qualificação Auxiliar de Saúde – QPMP-
6, remanejando-se seus efetivos para o Grupamento 
de Especialistas em Saúde, da Qualificação Auxiliar 
de Saúde – QPMP-6, prevista nesta lei.

Art. 5º Fica declarada em extinção a Qualificação 
Policial-Militar Particular de Praças Artífices – QPMP-
9.

§ 1º Aos integrantes da Qualificação de que tra-
ta este artigo é assegurada a promoção na respecti-
va Qualificação, de acordo com o previsto nesta Lei, 
mediante o preenchimento das condições básicas de 
acesso constantes da legislação que dispõe sobre as 
promoções da Polícia Militar do Distrito Federal.

§ 2º Os claros decorrentes das promoções na 
Qualificação Policial-Militar Particular de Praças Ar-
tífices – QPMP-9, previstas na alínea h do Anexo II 
desta lei, serão remanejados para o Quadro de Praças 
Policiais-Militares Combatentes, previsto na alínea g 
do Anexo II desta lei.

Art. 6º Os policiais militares pertencentes às qua-
lificações de que tratam os arts. 4º e 5º desta Lei pode-
rão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da 
publicação desta Lei, requerer ao Comandante-Geral 
da Policia Militar do Distrito Federal sua transferência 
para outra especialidade ou para o Quadro de Praças 
Policiais-Militares Combatentes.

§ 1º Caberá ao Comandante-Geral da Polícia Mi-
litar do Distrito Federal fixar os critérios e estabelecer 
os requisitos a serem exigidos para cada especialida-
de, em consonância com a disponibilidade de vagas 
e as necessidades da corporação.

§ 2º O remanejamento de que trata este artigo 
será feito procedendo-se às necessárias classificações 
dos policiais militares nas especialidades.

Art. 7º Para a 1ª (primeira) promoção aos postos 
de Primeiro-Tenente e Capitão e às graduações de Se-
gundo e Primeiro-Sargentos e Subtenentes, realizada 
após a publicação desta Lei, excepcionalmente, não 
serão aplicados os limites quantitativos de antigüidade 
previstos nas respectivas legislações que regulamen-
tam a promoção de oficiais e praças da Polícia Militar 
do Distrito Federal.

Art. 8º As alíneas b e c do inciso I do art. 92 da 
Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 92. .................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
b) para o Quadro de Oficiais Policiais-

Militares Capelães:
POSTOS   IDADES
Capitão PM  59 anos
Primeiro-Tenente PM 56 anos
c) para os Quadros de Oficiais Policiais-

Militares de Administração  e de Oficiais Poli-
ciais-Militares Especialistas:

POSTOS   IDADES
Major PM   58 anos
Capitão PM  56 anos
Primeiro-Tenente  54 anos
Segundo-Tenente  52 anos;
 .....................................................” (NR)

Art. 9º O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal é de 6.600 (seis mil e seiscentos) 
Bombeiros Militares distribuídos pelos Quadros, Postos 
e Graduações constantes do Anexo III desta lei.

Art. 10. Para acesso ao posto de Major previsto 
nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Ad-
ministração e de Bombeiros Militares Músicos, de que 
tratam as alíneas d e e do Anexo III desta lei, será 
exigido como requisito para ingresso nos Quadros de 
Acesso o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de 
Administração e Músicos, a ser ministrado no âmbito 
do Distrito Federal.

Art. 11. Para a 1ª (primeira) promoção após a 
publicação desta lei, excepcionalmente, os limites 
quantitativos de antigüidade para os Sargentos do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal serão 
os seguintes:

I – quando no efetivo fixado na Qualificação de 
Bombeiro Militar Particular – QBMP houver até 5 (cin-
co) Sargentos, concorrerá o total do efetivo;

II – quando no efetivo fixado na Qualificação de 
Bombeiro Militar Particular – QBMP houver mais de 5 
(cinco) Sargentos, concorrerão os 5 (cinco) 1os (primei-
ros) mais antigos e mais 50% (cinqüenta por cento) do 
que exceder a esse número;

III – sempre que as divisões constantes dos inci-
sos I e II do caput deste artigo resultarem em quocien-
te fracionário, este será arredondado para o número 
inteiro superior.

Art. 12. Aplica-se aos militares do Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Federal o disposto no inciso 
III do caput do art. 50, no art. 61 e nos incisos XI e 
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XII do caput do art. 92 da Lei nº 7.289, de 18 de de-
zembro de 1984.

Art. 13. As alíneas a e b do inciso I e o inciso IV do 
art. 93 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 
7.479, de 2 de junho de 1986, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 93. .................................................
 ..............................................................
I –  .........................................................
a) para o Quadro de Oficiais Comba-

tentes:
POSTOS   IDADES
Coronel BM  60 anos
Tenente-Coronel BM 56 anos
Major BM   54 anos
Oficial Intermediário e
Subalterno  50 anos
b) para os demais Quadros:
POSTOS   IDADES
Tenente-Coronel  60 anos
Major BM   59 anos
Intermediário e Subalterno 56 anos;
 ..............................................................
IV – ultrapassar o Tenente-Coronel, o 

Major e o Capitão 6 (seis) anos de permanên-
cia no posto, quando esse for o último de seu 
Quadro, desde que conte 30 (trinta) anos ou 
mais de serviço;

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

Art. 14. O inciso III do caput do art. 3º, o § 3º do 
art. 27, o § 1º do art. 29, o caput do art. 32, o caput e 
o § 2º do art. 33, o caput do art. 34 e o parágrafo úni-
co do art. 63 da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ................................................. .
 ..............................................................
III – o adicional de Certificação Profissio-

nal dos militares do Distrito Federal é composto 
pelo somatório dos percentuais referentes a 1 
(um) curso de formação, 1 (um) de especializa-
ção ou habilitação, 1 (um) de aperfeiçoamento 
e 1 (um) de altos estudos, inerente aos cursos 
realizados com aproveitamento, constantes da 
Tabela II do Anexo II desta lei;

 .................................................... ” (NR)
“Art. 27.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º A soma mensal dos descontos au-

torizados de cada militar não poderá exceder 
ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) 
da soma da remuneração, proventos, direitos 

pecuniários previstos no art. 2º desta lei, com 
os adicionais de caráter individual e demais 
vantagens, relativas à natureza ou ao local de 
trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente 
identificada, ou outra paga com base no mes-
mo fundamento, sendo excluídas:

I – diárias;
II – ajuda de custo;
III – indenização da despesa do trans-

porte;
IV – salário-família;
V – adicional natalino;
VI – auxílio-natalidade;
VII – auxílio-funeral;
VIII – adicional de férias, correspondente 

a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e
IX – auxílio-fardamento.” (NR)
“Art. 29.  ................................................
§ 1º Não serão permitidos descontos au-

torizados até o limite de 30% (trinta por cento) 
quando a soma destes com a dos descontos 
obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) 
da remuneração do militar.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 32. A assistência médico-hospitalar, 

médico-domiciliar, odontológica, psicológica e 
social ao militar e seus dependentes será pres-
tada por intermédio de organizações do serviço 
de saúde da respectiva Corporação, com recur-
sos consignados em seu orçamento, conforme 
dispuser em regulamento próprio a ser baixado 
pelo Governo do Distrito Federal.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 33. Os recursos para assistência 

médico-hospitalar, médico-domiciliar, odon-
tológica, psicológica e social ao militar e seus 
dependentes também poderão provir de outras 
contribuições e indenizações, nos termos dos 
incisos II e III do caput do art. 28 desta lei

 ..............................................................
§ 2º A contribuição de que trata o § 1º 

deste artigo poderá ser acrescida de até 100% 
(cem por cento) de seu valor, para cada de-
pendente participante do Fundo de Saúde, 
conforme regulamentação do Comandante-
Geral de cada Corporação.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 34. Para os efeitos de assistência 

médico-hospitalar, médico-domiciliar, psico-
lógica, odontológica e social, tratada neste 
Capítulo, são considerados dependentes do 
militar:

 ..................................................... “(NR)
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“Art. 63.  ................................................
Parágrafo único. Os bombeiros militares 

e os policiais militares da reserva remunerada 
recepcionados por esta lei serão confirmados 
no posto ou graduação correspondente aos 
proventos que recebem no momento da pas-
sagem para a inatividade, ficando-lhes asse-
gurados todos os direitos e prerrogativas, salvo 
para aqueles que, na ativa, já ocupavam os 
postos de coronel BM ou coronel PM, limites 
máximos das respectivas carreiras.”(NR)

Art. 15. A Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 33-A. A contribuição de que trata 
o § 1º do art. 33 desta lei será facultativa aos 
militares inativos do Distrito Federal e pensio-
nistas militares, desde que residentes fora do 
Distrito Federal e a Corporação não proporcio-
ne a assistência médica, hospitalar e domiciliar 
adequada nos locais onde residam.”

Art. 16. Aos militares do Distrito Federal, benefi-
ciados pelo art. 63 da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 
2002, e pelos arts. 50 e 98 da Lei nº 7.289, de 18 de 
dezembro de 1984, e pelos arts. 51 e 99 do Estatuto 
aprovado pela Lei nº 7.479, de 2 de junho de 1986, 
no momento da passagem para a reserva remune-
rada ou reforma, ficam assegurados os proventos 
calculados sobre o soldo correspondente ao posto 
ou graduação, acrescidos dos adicionais, auxílios e 
gratificações incidentes sobre a nova parcela básica 
obtida pela aplicação dos dispositivos legais mencio-
nados neste artigo.

Art. 17. Fica assegurada aos militares do Distri-
to Federal a percepção da ajuda de custo prevista no 
inciso XI do art. 30 da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 
2002, nas situações descritas nas alíneas a a e da 
Tabela I do Anexo IV da referida lei.

Art. 18. Os arts. 10 e 11 da Lei nº 7.289, de 18 
de dezembro de 1984, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 10. O ingresso na Polícia Militar do 
Distrito Federal dar-se-á mediante concurso pú-
blico de provas ou de provas e títulos, observa-
das as condições prescritas neste Estatuto, em 
leis e em regulamentos da Corporação.”(NR)

“Art. 11. Para matrícula nos cursos de 
formação dos estabelecimentos de ensino 
policial militar, além das condições relativas 
à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e 
psicológica, altura, sexo, capacidade física, 
saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais 
e, se do sexo masculino, ao serviço militar, é 

necessário aprovação em testes toxicológicos, 
bem assim a apresentação, conforme edital 
para o concurso, de diploma de conclusão do 
ensino médio ou do ensino superior, reconhe-
cido pelo Governo Federal.

§ 1º A idade mínima para a matrícula 
a que se refere o caput deste artigo é de 18 
(dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta 
e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros 
que exijam formação superior com titulação 
específica, e de 30 (trinta) anos nos demais 
Quadros.

§ 2º Os limites mínimos de altura para a 
matrícula a que se refere o caput são, com os 
pé nus e a cabeça descoberta, de um metro 
e sessenta e cinco centímetros para homens 
e um metro e sessenta centímetros para mu-
lheres.

§ 3º Ato do Governador do Distrito Fede-
ral regulamentará as normas para a matrícula 
nos estabelecimentos de ensino da Polícia Mili-
tar, mediante proposta de seu Comandante-Ge-
ral, observando-se as exigências profissionais 
da atividade e da carreira policial.”(NR)

Art. 19. Os arts. 10 e 11 da Lei nº 7.479, de 2 
de junho de 1986, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 10. O ingresso no Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Federal dar-se-á me-
diante concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as condições prescritas 
neste Estatuto, em leis e em regulamentos da 
Corporação.”(NR)

“Art. 11. Para matrícula nos cursos de 
formação dos estabelecimentos de ensino 
bombeiro-militar, além das condições relativas 
à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e 
psicológica, altura, sexo, capacidade física, 
saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais 
e, se do sexo masculino, ao serviço militar, é 
necessário aprovação em testes toxicológicos, 
bem assim a apresentação, conforme edital 
para o concurso, de diploma de conclusão do 
ensino médio ou do ensino superior, reconhe-
cido pelo Ministério da Educação.

§ 1º A idade mínima para a matrícula 
a que se refere o caput deste artigo é de 18 
(dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta 
e cinco) anos para o ingresso nos Quadros de 
Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Com-
plementar e Capelães, de 28 (vinte e oito) anos 
para os demais Quadros que exijam formação 
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superior com titulação específica, de 25 (vin-
te e cinco) anos para o ingresso nos Quadros 
de Oficiais onde se exija ensino médio, e de 
28 (vinte e oito) anos para o Quadro Geral de 
Praças bombeiros militares.

§ 2º Os limites mínimos de altura para a 
matrícula a que se refere o caput são, com os 
pés nus e cabeça descoberta, de um metro e 
sessenta e cinco centímetros para homens e 
mulheres.

§ 3º Ato do Governador do Distrito Fe-
deral regulamentará as normas para matrícula 
nos estabelecimentos de ensino do Corpo de 
Bombeiro Militar, mediante proposta de seu 
Comandante-Geral, observando-se as exigên-
cias profissionais da atividade e da carreira 
bombeiro militar.” (NR)

Art. 20. Ato do Governador do Distrito Federal 
regulamentará as normas relativas ao ensino dos mi-
litares do Distrito Federal.

Art. 21. O capta do art. 34 da Lei nº 8.255, de 20 
de novembro de 1991, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 34. Compete ao Governador do Dis-
trito Federal, mediante proposta do Coman-
dante-Geral, dispor sobre a criação, transfor-
mação, extinção, denominação, localização e 
estruturação dos órgãos de direção, de apoio 
e de execução do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal, de acordo com a organiza-
ção básica prevista nesta lei e observados os 
limites do efetivo da Corporação.”(NR)

Art. 22. O parágrafo único do art. 61 da Lei nº 
10.486, de 4 de julho de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 61. .................................................
Parágrafo único. A vantagem pessoal 

nominalmente identificada prevista no caput 
deste artigo constituirá parcela de proventos 
na inatividade, além das previstas no art. 21 
desta lei.” (NR)

Art. 23. As carreiras de delegado de polícia do 
Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal, 
de que trata a Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, 
ficam reorganizadas de acordo com os Anexos IV e 
V desta lei.

Art. 24. O vencimento básico dos cargos inte-
grantes da carreira de delegado de polícia do Distrito 
Federal e da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal 
é o constante dos Anexos VI e VII, respectivamente, 
desta lei.

Art. 25. O art. 5º da Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º O ingresso nos cargos das carrei-
ras de que trata esta lei dar-se-á sempre na 3ª 
(terceira) classe, mediante concurso público, 
exigido curso superior completo, observados os 
requisitos previstos na legislação pertinente.

§ 1º Será exigido para o ingresso na car-
reira de delegado de polícia do Distrito Federal 
o diploma de Bacharel em Direito.

§ 2º Será exigido para o ingresso na 
carreira de Perito Criminal da Polícia Civil do 
Distrito Federal o diploma de Física, Química, 
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ci-
ência da Computação, Informática, Geologia, 
Odontologia, Farmácia, Bioquímica, Mineralo-
gia e Engenharia.

§ 3º Será exigido para o ingresso na car-
reira de Perito Médico-Legista da Polícia Civil 
do Distrito Federal o diploma de Medicina.

§ 4º O Poder Executivo disporá, em regu-
lamento, quanto aos requisitos e condições de 
progressão nos cargos das carreiras.”(NR)

Art. 26. Fica incorporada ao vencimento básico 
das carreiras de delegado de polícia do Distrito Federal 
e de Polícia Civil do Distrito Federal a parcela comple-
mentar de que trata o Anexo III da Lei nº 9.264, de 7 
de fevereiro de 1996, com a redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.184-23, de 24 de agosto de 2001.

Art. 27. Fica vedada a cessão do servidor das car-
reiras de que trata a Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 
1996, enquanto perdurar o estágio probatório, exceto 
para o exercício de cargo de natureza especial no âm-
bito do Distrito Federal ou cargo equivalente no âmbito 
dos Poderes da União. Estados e Municípios.

Art. 28. A promoção das praças policiais militares e 
bombeiros militares ocorrerá em 3 (três) datas anuais a 
ser regulamentada pelo Governo do Distrito Federal.

Parágrafo único. Ficam garantidos os direitos 
a promoção dos Oficiais e Praças da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
decorrentes desta lei, retroativos a 1º de fevereiro de 
2005.

Art. 29. O governador do Distrito Federal, no que 
couber, expedirá as normas necessárias para o fiel 
cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 30. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 93 do 
Estatuto dos Bombeiros Militares, aprovado pela Lei 
nº 7.479, de 2 de junho de 1986.

Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de 
fevereiro de 2005

JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL252     

Índice Onomástico



23298 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    253ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23299 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL254     

Índice Onomástico



23300 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    255ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23301 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL256     

Índice Onomástico



23302 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    257ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23303 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL258     

Índice Onomástico



23304 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    259ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23305 JULHO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL260     

Índice Onomástico



23306 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2005    261ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23307 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco PT – AC) 
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se 
à imediata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco PT – AC) 

– A Presidência propõe ao Plenário a inclusão na Ordem 
do Dia da presente sessão das seguintes matérias:

– Mensagem nº 118, de 2005, de retirada da Men-
sagem nº 207, de 2004 (empréstimo para a Repú-
blica do Haiti);

– Mensagem nº 168, de 2005, de retirada da Mensa-
gem nº 128, de 2005, (indicação de Denise Maria 
Ayres de Abreu para o Cadê); e

– Projeto de Lei da Câmara nº 71, 2004, (Dia Nacional 
de Assistência Social), já instruído pela Comissão 
de Educação, pronto para a Ordem do Dia.

Propõe ainda a inclusão, na mesma Ordem do 
Dia, de oito requerimentos de tramitação conjunta e de 
audiência de outra comissão, de iniciativa do Senador 
Delcídio Amaral. (Pausa.)

Não havendo objeção do Plenário, assim será 
feito.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 118, DE 2005

Votação, em turno único, da Mensagem 
nº 118, de 2005 (nº 159, de 2005, na origem), 
pela qual o Presidente da República solicita a 
retirada da Mensagem nº 207, de 2004, que 
solicita seja autorizada a concessão de em-
préstimo-ponte à República do Haiti, com ga-
rantia da República Francesa, no valor de até 
trinta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América, para possibilitar regularização de 
dívidas daquele país com o Banco Interna-

cional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD.

Votação da Mensagem nº 118, de 2005, em tur-
no único.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A Mensagem nº 207, de 2004, vai ao Arquivo.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 168, DE 2005

Votação, em turno único, da Mensagem 
nº 168, de 2005 (nº 388, de 2005, na origem), 
de 27 de junho último, pela qual o Presidente 
da República solicita a retirada da Mensagem 
nº 128, de 2005 (nº 213, de 2005, na origem), 
que submete à apreciação do Senado Federal 
o nome da Srª Denise Maria Ayres de Abreu, 
para exercer o cargo de Conselheira do Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica 
– CADE.

Votação da mensagem, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A Mensagem nº 128, de 2005, vai ao Arquivo.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 71, de 2004 (7.351/2002, na 
Casa de origem), que institui o Dia Nacional 
de Assistência Social.

Parecer favorável sob nº 8, de 2005, da Comissão 
de Educação, Relatora: Senadora Fátima Cleide.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à 
matéria.

Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-
co. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.
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O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-
dente, trata-se de projeto relativo à Hidrelétrica Belo 
Monte?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Refere-se ao Dia Nacional de Assistência Social.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Ainda não 
foi apreciado o projeto da Hidrelétrica Belo Monte de 
que o ilustre Senador José Sarney será o Relator?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A matéria a que V. Exª se refere ainda será lida.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2004 

(Nº 7.351/2002, na Casa de origem)

Institui o Dia Nacional da Assistência 
Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 7 de dezembro de cada 

ano como o “Dia Nacional da Assistência Social”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

 
REQUERIMENTO Nº 453, DE 2005

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 453, de 2005, do Senador Delcídio Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 124, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania e, posteriormente, retorna à Comissão de 
Assuntos Sociais, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 512, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 512, de 2005, do Senador Delcídio 
Amaral, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2004, 
com o de nº 41, de 2004, por regularem a 
mesma matéria.

Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

retornam à Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 516, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 516, de 2005, do Senador Delcídio 
Amaral, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 27 e 81, de 
2002, por regularem a mesma matéria.

Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

vão à Comissão de Educação e, posteriormente, à de 
Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 517, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 517, de 2005, do Senador Delcídio 
Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 4, de 2005, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos.

Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

micos e, posteriormente, retorna à de Assuntos So-
ciais.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 591, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 591, de 2005, do Senador Delcídio 
Amaral, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 177, de 2003, 
e 149, de 2005, por regularem a mesma ma-
téria.

Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nº 177, de 2003, e 

149, de 2005, passam a tramitar em conjunto e retor-
nam ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, 
em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 596, DE 2005

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 596, de 2005, do Senador Delcídio Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 262, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida também a de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa.

Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa e, posteriormente, retorna 
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão termi-
nativa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 597, DE 2005

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 597, de 2005, do Senador Delcídio Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 466, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Votação do requerimento, em turno único.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania e, posteriormente, retorna à Comissão de 
Assuntos Sociais, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 710, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 710, de 2005, do Senador Delcídio 
Amaral, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 84 e 288, de 
2003, por regularem a mesma matéria.

Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 84 e 288, de 

2003, passam a tramitar em conjunto e retornam ao 
exame da Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Aloizio 
Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
sugiro uma inversão de pauta. Conversei com várias 
Lideranças para começarmos aprovando três proje-
tos: o projeto relativo à usina de Belo Monte; o projeto 
reivindicado pelo Senador Ramez Tebet referente à 
Universidade de Dourados e aquele relativo à Univer-
sidade de Uberaba. Seriam os três projetos prioritários 
para encaminharmos o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Entendendo que o pedido, para que as matérias em 
regime de urgência sejam votadas antes das maté-
rias com tramitação normal, facilitará o trabalho da 
Ordem do Dia e a votação. A Mesa defere a solicita-
ção de V. Exª.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 767, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 343, de 2005 (nº 1.785/2005, 
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na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder 
Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétri-
co Belo Monte, localizado em trecho do rio Xingu, no 
Estado do Pará, a ser desenvolvido após estudos de 
viabilidade pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
– ELETROBRAS.

Sala das Sessões, 12 julho de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em votação o requerimento.

Concedo a palavra, para encaminhar a votação, 
ao Senador Luiz Otávio e ao Senador Flexa Ribeiro. 
A Mesa pondera aos nobres Senadores que estamos 
votando apenas o requerimento. V. Exªs poderão dis-
cutir o mérito da matéria.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, discutiremos, no momento, o mérito, e agora 
também discutiremos o encaminhamento da votação 
do requerimento. Senão, será a ditadura. O negócio 
já foi feito no dia 8 de julho, e será aprovado no corre-
corre desta Casa. Vou concordar, mas, se não puder 
falar, vou-me embora, pego o avião e volto para Belém, 
porque não adianta ficar aqui. 

Nós vamos ficar até que dia? Estamos tranqüilos, 
votando tudo. Agora, se não posso nem falar de uma 
hidrelétrica que vai ser construída em meu Estado, o 
Estado do Pará, porque está um corre-corre danado, 
começou no dia 8 de julho o requerimento, o Projeto 
de Decreto Legislativo assinado por um Deputado, na 
Câmara dos Deputados, hoje vamos votar e encerrar 
tudo.

Trata-se de um projeto de decreto legislativo que 
vai autorizar o Governo Federal a fazer o que bem en-
tender com Belo Monte. Se não puder falar, não tem 
problema, nem vou me aborrecer. Não vou ficar calado 
e nem vai passar. Vou criar caso para não passar. Para 
começar a história, vou criar caso.

Eu pediria à Mesa que me deixasse pelo menos 
o direito, a oportunidade de poder falar. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Caro Senador Luiz Otávio, V. Exª tem colaborado 
muito com os trabalhos da Mesa. Dou o testemunho 
disso...

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – E vou con-
tinuar colaborando, desde que a Mesa me permita 
falar.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Estou com a palavra e peço a V. Exª que escute.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Mas eu tam-
bém estou com a palavra e também quero falar. Então, 
fique com a palavra. Fique com a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Está cortada a palavra de V. Exª, com amparo re-
gimental.

Caso V. Exª insista, será posto para fora do ple-
nário. 

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Eu quero 
ver, eu quero ver. Chama a segurança.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Dou cinco minutos a V. Exª. V. Exª tem cinco minutos. 
Senão, será colocado para fora do plenário.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Quero ver, 
quero ver!

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Aloizio 
Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Todos nós co-
nhecemos o Presidente desta Casa, o Senador Tião 
Viana, que é um homem sempre tranqüilo, elegante, 
equilibrado e ponderado, da mesma forma que conhece-
mos o Senador Luiz Otávio, uma figura sempre alegre, 
brincalhona, por quem todos temos o maior apreço.

Estamos bastante cansados e estressados. Tais 
situações ocorrem mesmo entre colegas e companhei-
ros. Eu gostaria de propor, Sr. Presidente, que fosse 
aberto o encaminhamento para a discussão da matéria 
a fim de que os Senadores interessados pudessem se 
inscrever e discutir.

Tenho certeza de que este é o interesse da Mesa 
e é o interesse do Senador Luiz Otávio. O que houve 
foi basicamente o tensionamento, o cansaço. O Se-
nador Tião Viana é sempre muito cordato, elegante e 
respeitoso, da mesma forma que o Presidente da CAE 
tem sempre se pautado por essa forma. Portanto, eu 
ponderaria que superássemos esse momento de ten-
são, que é próprio do Parlamento, e iniciássemos a 
discussão da matéria com os inscritos. Dessa forma, 
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aprovaremos o projeto, que é muito importante para 
o Estado do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Aloizio Mercadante, a Mesa ouve a ponde-
ração de V. Exª e esclarece, mais uma vez, como fazia 
com toda serenidade, que apenas consultou se os dois 
Senadores do Pará tinham preferência para discutir o 
mérito da matéria, já que não é hábito, no dia-a-dia do 
processo legislativo, discutir mérito de requerimento.

Foi apenas o que a Mesa fez, sem saber de qual-
quer tensionamento de qualquer Senador com relação 
à matéria que estava na Ordem do Dia. Diante disso, 
fica o devido esclarecimento.

Concedo a palavra a um Senador por partido 
para discutir a matéria.

Primeiramente, tem a palavra o Senador Luiz 
Otávio, pelo PMDB.

V. Exª declina da palavra? (Pausa.)
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, pelo 

PSDB, por até cinco minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, sei que falo neste momento, como amazônida 
que sou, por esta figura de enorme grandeza humana 
que é o Senador Luiz Otávio; afinal de contas, o projeto 
leva ótimas perspectivas para o Estado do Pará. 

O projeto – e disso sabem a Senadora Ana Jú-
lia Carepa e o Senador Flexa Ribeiro, que lutam por 
ele – é necessário para que se possa pensar em in-
fra-estruturar o desenvolvimento de uma região tão 
importante e tão estratégica como é a minha região, 
a região amazônica. 

Portanto, Sr. Presidente, vejo que, neste momento, 
o que o Senador Luiz Otávio fez foi demonstrar, nes-
se cansaço de pré-recesso, seu amor pelo Estado do 
Pará. S. Exª quer mesmo é ver aprovado o projeto, e 
nós todos estamos aqui para ajudar a que esse obje-
tivo seja atingido.

Portanto, Sr. Presidente, com matérias relevantes, 
e tenho certeza absoluta de que...

Senador Tião Viana e Senador Luiz Otávio, peço 
a atenção de V. Exªs...

Senador Luiz Otávio, eu dizia que o projeto é im-
portante para V. Exª e para o Pará, e representa uma 
demonstração do sentimento de V. Exª pelo seu Estado 
– isso se aplica aos três Senadores do Estado. E vejo 
que cada vez que o Parlamento e que os governos dei-
tarem o olhar sensível sobre a Amazônia é para não 
desperdiçarmos a oportunidade, Sr. Presidente.

Portanto, como homem da Amazônia, falo em 
nome do meu Partido, mas falo em nome do Senador 
Luiz Otávio também. Pelo meu partido, sei que repre-
sento o Senador Flexa Ribeiro. É necessário apoiarmos 

os investimentos na região, aumentarmos a taxa de 
investimentos na Amazônia, a fim de que possamos 
ter a expectativa de desenvolvimento sustentável, a 
fim de que possamos ter a expectativa de diversificar a 
economia do Estado do Pará, que já é por si só diver-
sificada, que já é por si só um belo exemplo de pauta 
de exportações diversificada.

Nesse momento, sem necessidade de me alon-
gar, Sr. Presidente, digo ser correto o caminho do apro-
veitamento hidrelétrico Belo Monte, em trecho do rio 
Xingu, denominado Volta Grande do Xingu, localizado 
no Estado do Pará, a ser desenvolvido após estudos 
de viabilidade técnica, econômica, ambiental e outros 
que se julgarem necessários, com relatório de impacto 
ambiental, com avaliação ambiental integrada, depois 
de todos os estudos de natureza antropológica, ou seja, 
um trabalho bem feito que visa ao desenvolvimento de 
maneira integrada, procurando levar em conta o as-
pecto ambiental, o aspecto antropológico.

Sr. Presidente, quando represento aqui o meu 
Partido e declaro o voto do PSDB, unânime, pela apro-
vação desta matéria: o aproveitamento hidrelétrico Belo 
Monte, localizado em trecho do rio Xingu, Estado do 
Pará, atendo a um apelo do Governador Simon Jatene, 
do Pará, atendo ao apelo da Bancada do Pará, atendo 
ao Senador Luiz Otávio, ao Senador Flexa Ribeiro, à 
Senadora Ana Júlia Carepa. Portanto, o PSDB sente 
que esse é o caminho certo, correto e justo.

O PSDB votará “sim”, portanto, a favor da apro-
vação de matéria tão relevante.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Jorge, Líder da Minoria.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, este Decreto Legislativo em 
relação à Usina de Belo Monte se torna necessário e 
imprescindível, tendo em vista que essa usina de grande 
capacidade é de alta importância para o Brasil. Eviden-
temente, só no projeto final vai se saber a capacidade 
total dessa usina, mas sua construção já deveria ter 
sido iniciada para que pudéssemos ter uma segurança 
energética maior a partir do ano de 2008.

Tenho acompanhado, Sr. Presidente, as iniciativas 
do Governo atual na área de energia e estou bastante 
preocupado. A propósito, farei um pronunciamento, pro-
vavelmente na próxima semana ou no início de agos-
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to, sobre o tema, tendo em vista que já estamos com 
mais de dois anos e meio de gestão Lula e, até agora, 
o Governo não licitou nenhuma hidrelétrica nova.

Precisamos, Sr. Presidente, que entre em fun-
cionamento um mínimo de 3 mil megawatts novos por 
ano. E uma hidrelétrica pequena demora de quatro a 
cinco anos para se construir. Então, na realidade, se 
nós passarmos três anos sem licitar nenhuma hidrelé-
trica, vai acontecer que, daqui a quatro ou cinco anos, 
nós não teremos a energia necessária. Já tivemos uma 
crise em 2000 e 2001, mas foi muito menor do que a 
que se está montando para 2008 e 2009. Por quê? 
Naquela época, tivemos um ano de chuva muito ruim, 
mas tínhamos muitas hidrelétricas e termelétricas em 
construção. Agora, pela previsão, teremos neste ano a 
entrada de cerca de 3 mil megawatts de usinas que já 
vinham sendo construídas desde o Governo anterior. 
No ano que vem, em torno de 4 mil. Mas, no ano de 
2007, só estão previstos cerca de 300 megawatts, o 
que significa que nós entraremos em condição de risco. 
Então esse decreto legislativo é importante neste sen-
tido, porque ele é um passo inicial ou um dos passos 
iniciais para que se construa essa usina hidrelétrica. 

A usina atingirá terras indígenas; é verdade que 
atingirá terras indígenas em pequena quantidade e 
afetará um número relativamente baixo de indígenas. 
De qualquer maneira, o inciso 16 do art. 49, bem como 
o § 3º do art. 231, ambos da Constituição Federal, 
determinam ser obrigatório autorização do Congres-
so Nacional para o aproveitamento d recursos hidro-
energéticos em terras indígenas. Então, na realidade, 
importa visar que está sendo objeto de autorização 
legislativa não só a implantação do empreendimento, 
condicionada à aprovação pelos órgãos competentes 
dos estudos de viabilidade técnica, econômica, finan-
ceira e ambiental, mas também se está autorizando 
a realização de estudos de impacto ambiental de na-
tureza antropológica e arqueológica, dentre outros, 
essenciais para a viabilização de implantação dessa 
unidade hidrelétrica de Belo Monte.

Sr. Presidente, apesar de ser um decreto sim-
ples, não polêmico, é importante no sentido de que 
cumpre uma etapa, a primeira, para a aprovação da 
Usina de Belo Monte, que, certamente, deve merecer 
uma prioridade por parte do Governo bem maior do 
que tem merecido até agora.

Sr. Presidente, nós do PFL votamos “sim” à apro-
vação do projeto.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª. 

Concedo a palavra ao Senador Rodolpho Tou-
rinho.

Em seguida, concederei a palavra a V. Exª.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entendo a impor-
tância da construção da Usina de Belo Monte. 

Eu gostaria de chamar a atenção – aliás como 
ficou muito claro nas questões mencionadas pelo Se-
nador José Jorge – para o tempo de construção da 
usina. Supostamente, pode-se construir uma usina 
média em cinco, seis anos. Mas uma usina desse porte 
demandará muito mais tempo, sobretudo em função 
dos problemas ambientais. 

Quero, neste momento, chamar a atenção para 
que não seja – como vi citado em alguns lugares – a 
grande esperança para o problema do aumento da ca-
pacidade instalada do País, evitando-se qualquer ou-
tro problema de energia. Ela só pode ser inaugurada, 
digamos assim, a longo prazo. Não será nos próximos 
anos. Durante esse período, com tão pouca capacidade 
instalada sendo adicionada ao sistema, preocupo-me 
sobretudo porque deve ser feito um leilão de energia 
nova no final do ano, em dezembro, para entrega em 
2010. Se verificarmos que precisamos de um tempo 
de, pelo menos, seis meses para tratar da questão fi-
nanceira do projeto, essa usina teria que ser construída 
no período de cerca de três anos e meio. Aí só cabe 
termoelétrica nesse período.

Temos hoje o problema do gás da Bolívia, que 
atravessa uma crise que, no meu entendimento, não 
é conjuntural, não é momentânea; é estrutural e po-
derá nos acarretar problemas no futuro. Hoje metade 
do gás consumido no País vem da Bolívia; temos uma 
enorme dependência. Precisamos de um esforço de 
guerra para desenvolver o campo de Mexilhão, na Ba-
cia de Santos, que não tenho dúvida de que também 
será um problema.

Há outra solução que se fala: a do gás natural 
liquefeito. Queria chamar a atenção para o seguinte: 
além de fornecimento de gás natural para aquelas 
usinas que precisarão, possivelmente, ser feitas; além 
do problema de custo, o gás chegaria a, pelo menos, 
duas vezes o preço com que chega hoje a São Paulo, 
o Nordeste não pode pagá-lo. Isso vai ser uma fonte, 
outra vez, de desequilíbrio estrutural profundo para o 
Nordeste e, seguramente, não há a menor condição 
de aceitarmos esse tipo de coisa. O outro problema 
que existe é a questão também ambiental no GNL, no 
gás natural liquefeito. Nos Estados Unidos, a questão 
ambiental é muito maior do que a relacionada com as 
hidroelétricas. 
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Por essa razão, acho importante a construção de 
Belo Monte. Teremos um longo tempo pela frente. Não 
é fácil a viabilização dela tendo em vista o problema 
ambiental e o financeiro, o financiamento, a “bancabi-
lidade” dessa usina. Mas quero me somar aqui, neste 
momento, olhando mais o futuro, mais o longo prazo 
do que o médio prazo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de fato, nós gos-
taríamos de estar aqui discutindo o mérito do projeto. 
Acabou se criando uma celeuma gigantesca na dis-
cussão do requerimento relacionado com a urgência 
do projeto. 

Estou impressionada, porque dois Senadores 
considerados moderados – às vezes, nesses momen-
tos “mostram as unhas” – criaram uma briga danada. 
E eu fiquei impressionada, querendo saber o que está 
por trás do projeto, e aí me lembrei, Senador Pedro 
Simon, com auxílio do cientista Senador Flexa Ribei-
ro, de que há quinze anos houve uma confusão muito 
grande relacionada com isso. Uma índia quase pôs 
um facão no pescoço do Presidente da Eletronorte, 
tentando impedir esse projeto. Quinze anos depois, 
sem facão, mas com palavras, quase se reedita aqui 
o conflito.

Espero que todos os Senadores, ao discuti-
rem o mérito, o façam com a profundidade técnica 
que têm. Sei que é um decreto para agilizar o apro-
veitamento, mas há questões graves relacionadas 
com hidroelétricas e com terras indígenas. É muito 
importante que se faça o debate porque, devido a 
essa confusão na apreciação do requerimento de 
urgência, o projeto ficou sob suspeita perante a 
opinião pública.

O apelo que faço, e vou discutir o mérito também, 
é no sentido de que, durante a discussão do mérito 
do projeto legislativo, sejam dados os esclarecimen-
tos necessários para que a população não comece 
a achar que existe algo tão suspeito que gera brigas 
aqui no Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado, com a abstenção da Senadora Helo-
ísa Helena.

Passa-se à apreciação da matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª.

O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Pre-
sidente, quero, em primeiro lugar, pedir desculpas a 
V. Exª pelo que vou dizer, mas esses fatos realmente 
estão se repetindo demasiadamente e penso que afe-
tam a minha autoridade e a da Comissão que presido, 
o que não permito. Todo dia a Mesa manda projetos 
para o plenário sem que sejam submetidos à votação 
na Comissão, sem que sejam aprovados os parece-
res. Acabei de receber informação de que a matéria 
sobre a Universidade do Recôncavo da Bahia não foi. 
Enquanto não mandarem esse, eu também não vou 
mandar projeto.

O senhor me permita porque isso não é correto. 
Mandam as matérias para lá, depois vêm para cá sem 
parecer e são votadas sem conhecimento dos assun-
tos. Eu não vou aceitar isso. Se V. Exª quiser, deixo a 
presidência da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e outro poderá fazer isso. 

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª tem razão, Senador Antonio Carlos 
Magalhães. É importante nessas horas, mais do que 
nunca, considerando a necessidade de votarmos al-
gumas matérias, que seja compatibilizada a urgência 
com o papel constitucional da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

Hoje mesmo, sobre a mesa, há quatro requeri-
mentos de urgência, e o Secretário nos informa que 
estão chegando mais dois.

O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
–BA) – Vão chegar mais três, porque eu vou mandar 
também.

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Então, seria importante e fundamental que 
os Líderes conversassem com V. Exª para que haja 
um encaminhamento que eventualmente atenda aos 
dois lados.

Passamos à matéria.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 343, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 767, de 2005 – art. 336, II)

Projeto de Decreto Legislativo nº 343, de 
2005 (nº 1.785/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que autoriza o Poder Executivo a im-
plantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo 
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Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no 
Estado do Pará, a ser desenvolvido após es-
tudos de viabilidade pelas Centrais Elétricas 
Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS. 

Designo Relator o Senador José Sarney para 
proferir parecer sobre a matéria, em substituição à 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.

PARECER Nº 1.082, DE 2005 – PLEN

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – PA. Para proferir 
parecer. Com revisão do orador.) – Sr Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, em primeiro lugar, ressalto que o Se-
nado, ao aprovar urgência para esta matéria, nada mais 
fez do que unir-se à vontade de todo o País no sentido 
de que nosso parque energético possa ser aproveitado 
na sua totalidade. Se não tomarmos medidas efetivas 
nesse setor, em breve, poderemos repetir aquilo que 
o Brasil viveu há pouco tempo: o apagão. 

De certo modo, a Senadora Heloísa Helena teve 
oportunidade de sintetizar o ocorrido há pouco, dizen-
do que dois temperamentos suaves no momento se 
tornaram quase explosivos e, certamente, não seria 
por causa da matéria, mas por força dessas coisas 
do Parlamento, que são momentâneas. Muitas vezes, 
cada um de nós, dominado pelo instante e pela pai-
xão, pode se emocionar demais. Creio que foi o que 
aconteceu com os Senadores Luiz Otávio e Tião Via-
na, que espero já tenham retornado à tranqüilidade, 
colaborando sempre com a Casa, principalmente em 
matéria dessa natureza.

Como esse projeto de decreto legislativo pode ter 
gerado certa suspeição sobre o que se está votando, 
eu vou ler o texto integral da matéria que o Senado 
está apreciando neste momento.

“Autoriza o Poder Executivo a implantar 
o aproveitamento hidroelétrico Belo Monte, 
localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado 
do Pará, a ser desenvolvido após estudos de 
viabilidade pelas centrais elétricas brasileiras, 
Eletrobrás.

Art. 1º. É autorizado o Poder Executivo 
a implantar o aproveitamento hidroelétrico de 
Belo Monte” – veja-se que o projeto é autori-
zativo –“, no trecho do rio Xingu, denominado 
Volta Grande do Rio Xingu, localizado no Es-
tado do Pará, a ser desenvolvido após estudos 
de viabilidade técnica, econômica, ambiental 
e outros que julgar necessários.” 

Assim, o projeto é autorizativo, para que se pro-
cessem estudos determinados à implantação se esses 
estudos concluírem pela viabilidade econômica, pela 
viabilidade ambiental etc. 

O art. 2º. 

“Os estudos referidos no art. 1º deste 
decreto legislativo deverão abranger entre 
outros o seguinte:

1 – Estudo de Impacto Ambiental – 
EIA;

2 – Relatório de Impacto Ambiental – 
RIMA;

3 – Avaliação Ambiental Integrada da 
Bacia do rio Xingu.”

Veja-se que neste dispositivo há a preocupação 
de examinar não somente o impacto local da usina, 
como de toda a Bacia do rio Xingu. 

Vou repetir:

3 – Avaliação Ambiental Integrada – AAI 
– da Bacia do Rio Xingu; e 

4 – Estudo de natureza antropológica, 
atinente às comunidades indígenas localizadas 
na área sob influência do empreendimento, 
devendo, nos termos do § 3o do art. 231 da 
Constituição Federal, serem ouvidas as comu-
nidades afetadas.”

Parágrafo único. Os estudos referencia-
dos no caput deverão ser elaborados na forma 
da legislação aplicável à matéria.

Art. 3º. Os estudos citados no art.1º des-
te Decreto serão determinantes para viabilizar 
o empreendimento e, sendo aprovados pelos 
órgãos competentes, permitem que o Poder 
Executivo adote as medidas previstas na le-
gislação objetivando a implantação do Apro-
veitamento Hidrelétrico Belo Monte.”

Art. 4º Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.

Assim, o Senado está aprovando um Decreto 
Legislativo que significa a participação legislativa no 
início dessa grande obra, porque o Poder Executivo há 
muito tempo vem fazendo estudos, vem se dedicando 
à Usina de Belo Monte, ao aproveitamento hidrelétrico 
de todas as nossas bacias da Amazônia e dos outros 
rios brasileiros. Mas é o Congresso Nacional, através 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que 
vem dizer que está engajado e autorizando o Poder 
Executivo a, formalmente, prosseguir nesses estudos 
que, certamente, concluídos darão viabilidade econô-
mica e ambiental ao empreendimento.

Então, não há motivo para que algum de nós 
possa deixar de colaborar, de aprovar uma medida 
dessa natureza, uma vez que ela visa a que tenhamos 
oportunidade de ter construída a grande usina de Belo 
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Monte, que é um dos maiores aproveitamentos que se 
pode fazer neste País.

Belo Monte será, sem dúvida, quase tão grande 
quanto Itaipu, com onze milhões e duzentos mil mega-
watts, fazendo com que seja a maior usina construída 
dentro do território nacional, uma vez que Itaipu, como 
sabemos, é uma usina binacional.

Vem, portanto, ao Plenário do Senado Fede-
ral este Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do 
Deputado Fernando Ferro, com a proposta que é con-
dicionada, como eu disse, à elaboração de estudos 
de viabilidade. 

A análise da constitucionalidade da matéria deve 
enfocar o fato de o Aproveitamento Hidrelétrico de Belo 
Monte ter impactos em terras indígenas, e, por isso, 
necessitar de aprovação do Congresso. 

Quanto ao mérito, apoiamos firmemente a ini-
ciativa. O Complexo Hidrelétrico de Belo Monte é o 
maior potencial hidroenergético totalmente nacional 
e sua construção garantiria pelo menos três anos de 
crescimento energético do País, sem necessidade da 
construção de qualquer outro empreendimento. É uma 
verdadeira solução para o setor elétrico nacional. 

Por isso, Sr. Presidente, com a visão da impor-
tância desse projeto, pedi a V. Exª que me designasse 
como relator. Por quê? Porque, tendo sido Presidente 
da República, já àquele tempo, no levantamento ener-
gético do País, falava-se em Belo Monte. Foram feitos 
estudos, que prosseguiram e prosseguem nas admi-
nistrações dos Ministros de Minas e Energia que se 
sucederam – aqui, temos dois brilhantes, que foram o 
Ministro Rodolpho Tourinho e o Ministro José Jorge, 
que sabem perfeitamente o que isso significa.

Para nós, da região Norte do Brasil, certamente 
a construção de Belo Monte significa a mudança de 
toda aquela região. O Estado do Pará não será mais o 
mesmo depois da construção de Belo Monte. A cons-
trução levará no mínimo dez anos – quinze anos, vinte 
anos, quem sabe – até o fim. Até hoje, continuamos a 
complementar tudo que Itaipu necessita, e se estuda 
para aumentar o seu potencial energético. 

Eu me lembro que, quando fui Presidente, já há 
12 anos, Itaipu tinha sido iniciada, e eu estava inaugu-
rando ainda as primeiras turbinas de Itaipu, em com-
panhia do Presidente Ernesto Geisel, que lá foi comi-
go – porque foi ele um dos grandes impulsionadores 
e um dos grandes videntes, podemos dizer, daquela 
grande obra.

Agora, com essa usina, estamos dando um passo 
decisivo, autorizando o Poder Executivo, com todas as 
cautelas de natureza ambiental e de natureza antropo-
lógica – uma vez que não só nós estamos aqui pedin-
do que sejam feitos todos esses estudos ambientais, 

mas também os estudos da bacia do rio Xingu, como 
também das populações indígenas. É uma autorização 
que podemos dizer moderna, porque, antigamente, 
esses empreendimentos eram feitos sem que se tives-
sem essas cautelas. Elas começaram a surgir a partir 
da década de 1970, quando os problemas ecológicos 
foram se tornando cada vez mais presentes e o mun-
do chegando à conclusão daquilo que Levi Strauss já 
dizia: que o homem é o principal poluidor, porque ele 
é quem começa a modificar a natureza. Então, é ao 
homem que devemos colocar restrições, de modo que 
ele possa fazer as coisas, mudar o mundo, mas mudar 
sem o comprometimento do meio ambiente.

Muitas vezes, algumas pessoas dizem: o ex-Pre-
sidente Sarney, algumas vezes, parece saudosista, 
porque ele começa a falar nos números do seu go-
verno. Sabem por quê? Porque esses números não 
foram superados até hoje. Nenhum Governo, depois 
do meu, superou esses números, e isso é terrível para 
o País, porque fazem 15 anos. Sou obrigado a dizer os 
números porque eles merecem ser ditos.

Por exemplo, em energia elétrica. A nossa pro-
dução, naquele cinco anos, aumentou em 24,1%. Ti-
vemos um aumento de consumidores de 22,3% – 5,4 
milhões de novos lares. Nesse período, silenciosamen-
te, o Brasil ultrapassou, em parque energético instala-
do, a Itália e a Inglaterra. É o nosso potencial o maior 
de toda a América Latina somada. Investimos nesse 
setor, durante o meu Governo, US$29,1 bilhões. O Mi-
nistro Tourinho e o Ministro José Jorge estão aqui e 
sabem o que significa esse investimento maciço, que 
até hoje não foi feito por nenhum dos governos que 
me sucederam. Então, eu sou obrigado a repetir esses 
números para dizer que, no meu Governo, não só a 
restauração democrática foi feita como também o País 
cresceu, desenvolveu-se, montou bases permanentes 
do seu desenvolvimento.

Agora, também, já cada vez mais velho, estou aqui 
na tribuna como Parlamentar para participar do início 
da visão de Belo Monte. Eu, que vi Itaipu ser constru-
ída, que comecei o trabalho em Xingó, que terminei a 
Usina Luiz Gonzaga, no São Francisco, e tantas outras 
usinas, eu, que construí a Estação de Ibiúna, de quatro 
milhões de quilowatts, também quero, neste momento, 
ser o Relator para, modestamente, dizer que a minha 
atividade legislativa participa desse esforço do Brasil 
em matéria energética. Esse é o primeiro passo. 

Não tenho dúvida de que é necessário que o 
País tome precauções imediatas e urgentes para que 
o setor energético não seja descuidado em nenhum 
momento. Precisamos retomar a construção das usi-
nas. Muitas delas estão paradas, como a Usina de Es-
treito. Precisamos começar usinas como essa de Belo 
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Monte para que, no futuro – repito –, não tenhamos o 
que tivemos, aquele período de racionamento em que 
o País tanto sofreu – e, mais do que ele, certamente, 
as famílias brasileiras.

Portanto, Sr. Presidente, meu parecer é favo-
rável à aprovação desse decreto legislativo. Foi uma 
decisão justa e importante a que tomamos no sentido 
de que fosse examinado com absoluta urgência. É a 
presença do Congresso Nacional na solução dos pro-
blemas nacionais.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº  , DE 2005 
(De Plenário)

Do Relator designado pela Mesa, em 
substituição à Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre Projeto de Decreto 
Legislativo nº 34 de 2005 (PDC nº 1.785, 
de 2005, na origem), que autoriza o Poder 
Executivo a implantar o Aproveitamento 
Hidroelétrico de Belo Monte.

Relator: Senador 

I – Relatório

Vem ao Plenário do Senado Federal o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 343, de 2005, de autoria do 
Deputado Fernando Ferro, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico de 
Belo Monte, localizado no rio Xingu, estado do Pará. 
A autorização proposta no Projeto é condicionada à 
elaboração de estudos de viabilidade técnica, econô-
mica, ambiental, antropológicos e outros que o Poder 
Executivo entender necessários.

O Projeto de Decreto Legislativo condiciona ain-
da a citada autorização legislativa a que os estudos 
citados sejam aprovados pelos órgãos competentes e 
que o Poder Executivo cumpra a legislação atinente à 
implantação de aproveitamentos hidroelétricos, parti-
cularmente a oitiva das comunidades indígenas.

II – Análise

A análise de constitucionalidade e juridicidade 
da matéria deve enfocar o fato de o Aproveitamento 
Hidroelétrico de Belo Monte ter impactos em terras in-
dígenas. Nesse sentido, nos termos do art. 49, inciso 
XVI, é competência exclusiva do Congresso Nacional 
autorizar o aproveitamento dos recursos hídricos em 
terras indígenas, por meio de Decreto Legislativo,

Não é a primeira autorização legislativa que o 
Congresso outorga para aproveitamentos com impac-
tos em comunidades indígenas. O Aproveitamento Hi-
droelétrico de Serra da Mesa, autorizado pelo Decreto 

Legislativo nº 103, de 1996, regulou as relações entre 
os índios Avá-Canoeiros e os empreendedores. Esse 
aproveitamento desempenha hoje papel imprescindí-
vel no atendimento das necessidades energéticas do 
País, e garante à comunidade Avá-Canoeiros direitos 
previamente negociados.

Esse mesmo caminho está sendo preconizado 
por meio do Projeto de Decreto Legislativo em análi-
se. As condições para a autorização estão claramente 
descritas no Projeto, entre as quais destacamos a oi-
tiva das comunidades indígenas afetadas, prevista no 
art. 231, § 3º, da Constituição Federal. Desse modo, 
somos pela constitucionalidade, juridicidade e regi-
mentalidade da matéria.

Quanto ao mérito, apoiamos firmemente a inicia-
tiva. O Complexo Hidroelétrico (CHE) Belo Monte é o 
maior potencial hidroenergético totalmente nacional, 
com 11.180 MW de potência instalada. Sua constru-
ção garantiria pelo menos três anos de crescimento 
energético do país, sem necessidade de construção 
de qualquer outro empreendimento. É uma verdadeira 
solução para o setor elétrico nacional.

O regime hidrológico do Rio Xingu é deslocado 
cerca de dois meses em relação aos rios da outras 
regiões do Brasil. O período úmido dos rios das regi-
ões Sudeste, Sul e Nordeste ocorre no trimestre ja-
neiro-março, enquanto que, no rio Xingu, as maiores 
vazões ocorrem dois meses mais tarde, no trimestre 
março-maio.

Se o CHE Belo Monte for construído, essa defa-
sagem de dois meses permitirá um melhor aproveita-
mento dos recursos hídricos, com conseqüente otimi-
zação energética. Isso porque o excesso de água de 
Belo Monte poderia produzir grandes blocos de ener-
gia, particularmente no primeiro semestre do ano, para 
o Sistema Interligado Nacional (SIN), permitindo que 
usinas das outras regiões do País economizem água 
para uso no período seco, que ocorre no segundo se-
mestre. Em contrapartida, nos meses de novembro e 
dezembro, o fluxo de energia pode ser invertido, ga-
rantindo a complementação de energia que uma usi-
na do rio Xingu, isolada, não poderia suprir. Ganha o 
sistema elétrico como um todo.

A operação interligada, entre outras vantagens, 
permite a postergação da construção de novas usinas 
hidroelétricas, mitigando os impactos ambientais futu-
ros. Atualmente, estima-se que a otimização energéti-
ca do SIN garante um excedente de 30% de energia, 
que não seria aproveitado caso as usinas operassem 
de modo isolado.

Ao longo do ano, o CHE Belo Monte poderá 
também atender aos sistemas Manaus e Amapá, que 
serão interligados ao Sistema Brasileiro. Tal fato refor-
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ça a importância da incorporação dos 11.180 MW do 
Complexo no Sistema Interligado Brasileiro.

O CHE Belo Monte é um empreendimento com bai-
xíssimo impacto ambiental. Só para exemplificar, a UHE 
Balbina gera 250 MW e inunda 2.500 km²; a UHE Tucuruí 
gera 8.300 MW e inunda os mesmos 2.500 km². Belo Monte 
gerará 11.180 MW e inundará apenas 400 km², basicamen-
te a área inundada durante as cheias do rio Xingu.

Não bastasse isso, trata-se do empreendimen-
to mais barato de que o País pode dispor para suprir 
suas necessidades energéticas, com preço estimado 
em US$26/MWh, incluindo custos ambientais.

Diante dessas características, que fazem de Belo 
Monte o melhor aproveitamento hidroelétrico dispo-
nível no País, urge tomar medidas que acelerem sua 
construção. É estratégico para o Brasil que Belo Monte 
seja implantado tempestivamente, posto que alterna-
tivas ambientalmente limpas e renováveis devem ser 
priorizadas na matriz energética brasileira.

II – Voto

Por todo o exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo em tela.

Sala da Comissão, –

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – O parecer do Senador José Sarney é favorável.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
discussão.

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único.
Sobre a mesa, há três inscrições para discutir a 

matéria: a Senadora Ana Júlia, o Senador Flexa Ri-
beiro e o Senador Edison Lobão.

Pela ordem, concedo a palavra à Senadora Ana 
Júlia Carepa.

S. Exª dispõe de até dez minutos.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 

Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, vou tentar ser breve 
– porque aprovamos a urgência, e o Senador Sarney 
já deu seu parecer favorável –, primeiro esclarecendo 
o mérito da matéria. 

Trata-se de um decreto legislativo autorizativo 
para a construção de uma hidrelétrica, após todos os 
estudos legais e ambientais necessários, uma vez que 
a nossa legislação exige tantos estudos e os exige de 

forma absolutamente correta, de forma sábia, porque 
todos sabemos que a geração de energia causa im-
pacto no País e causa impacto qualquer que seja ela. 
Nenhum tipo de geração de energia tem impacto zero. 
Há aquelas que têm menor, maior ou médio impacto. 
Mas temos de reconhecer que, no caso da geração 
de energia hidrelétrica, na relação entre o impacto e o 
potencial, a capacidade energética gerada, sem dúvida, 
ainda é considerada a mais eficiente, a mais eficaz. 

E praticamente dois terços, 63% do potencial 
hidrelétrico brasileiro, encontram-se exatamente na 
região amazônica, principalmente nos rios Tocantins, 
Araguaia, Xingu e Tapajós. É sabido também que 
atualmente apenas 5% desse potencial estão sendo 
aproveitados. São esses os dados que nos trouxeram 
hoje, aqui, para se fazer uma análise desse complexo. 
Tenho aqui toda uma argumentação da importância do 
complexo hidrelétrico de Belo Monte, localizado no Rio 
Xingu, no coração do Estado do Pará. 

A necessidade da construção da Hidrelétrica de Belo 
Monte baseia-se em diversos estudos e nas projeções do 
Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos 
Sistemas Elétricos – CCPE, segundo o qual o mercado 
de energia elétrica brasileiro crescerá a taxas da ordem 
de 5% ao ano, o que implica a necessidade de ampliação 
da capacidade instalada em cerca de 4 mil megawatts/
ano, considerando o qüinqüênio 2006/2010. 

Para fazer frente a esse crescimento de mercado, 
deverão ser construídos no Brasil novos empreendi-
mentos hidrelétricos e termelétricos. E todos sabem 
que entre esses dois, o hidrelétrico é, sem dúvida, 
muito melhor econômica e ambientalmente.

O projeto inicial, e aqui é importante dizer isso, o 
primeiro projeto da Hidrelétrica de Belo Monte previa 
o alagamento de uma área de 1.225 quilômetros qua-
drados, para uma potência instalada de 11.182 me-
gawatts. Vejam bem, 11.182 megawatts iam inundar, 
no primeiro projeto de Belo Monte, 1.225 quilômetros 
quadrados. Mas, diante de protestos justos, legítimos, 
das comunidades, de entidades, do próprio Ministério 
Público, preocupado com o alagamento de área tão 
substancial, foram feitas modificações no projeto que 
permitiram a redução dessa área para cerca de 400 
quilômetros quadrados.

E por que não é um número exato? Porque é claro 
que nós dependemos de chuva. Então, de 1.225 quilô-
metros quadrados que seriam inundados no primeiro 
projeto, passou-se para cerca de 400 quilômetros qua-
drados. Ou seja, é uma redução para quase um terço 
do que seria inundado no primeiro projeto, sem alterar 
as características energéticas do projeto.

Se comparada, por exemplo, à de outras hidrelé-
tricas, vamos ver que é uma área muito reduzida. Vou 
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citar uma hidrelétrica, a maior, totalmente nacional, já 
construída no Brasil, a Hidrelétrica de Tucuruí, também 
no Estado do Pará. Ela inundou 2.850 quilômetros qua-
drados. Essa foi a área inundada com a construção da 
Hidrelétrica de Tucuruí. A potência instalada de Tucuruí 
é de 8.325 megawatts. 

Uma das principais vantagens, então, desse novo 
arranjo, desse novo projeto de Belo Monte é eliminar a 
inundação, inclusive de um dos pontos aqui já citados 
por Senadores, que é o da terra indígena Paquiçam-
ba. Portanto, há necessidade de estudos antropológi-
cos, mas, com a redução, praticamente se eliminou 
a inundação na terra indígena. E é necessário dizer 
que cerca de metade desses 400 quilômetros quadra-
dos dessa área inundada corresponde a uma área de 
inundação natural do rio, e isso já existe em época de 
cheia. Quem conhece a nossa região, quem lê as notí-
cias na imprensa sabe que, na época de cheia, muitas 
áreas são inundadas.

Então, Belo Monte terá um potencial energético 
que deverá variar ao longo do ano – a média é de 4.567 
mil megawatts. Segundo a Eletronorte, essa variação 
de potencial em razão das chuvas encaixa-se no sis-
tema energético brasileiro, pois, enquanto no Xingu o 
trimestre mais chuvoso é composto exatamente dos 
meses de março, abril e maio, na região das usinas 
de Itaipu e Xingó, esse período ocorre em janeiro, fe-
vereiro e março, havendo assim uma compensação. 
Isso é fundamental porque, enquanto um sistema está 
gerando energia no seu potencial máximo, ele pode 
transmitir essa energia para o outro sistema que neste 
momento não terá seu potencial máximo.

Senador Alberto Silva, ouço V. Exª com muito 
prazer.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Senadora, 
estava ouvindo o seu pronunciamento em meu gabi-
nete e sua preocupação com o impacto ambiental de 
uma usina hidrelétrica por causa do necessário ala-
gamento da área, porque só se consegue fazer ener-
gia acumulando energia. Infelizmente, para acumular 
água, tem que se fazer um reservatório. Como ele não 
existe, a água vai invadir a área que foi projetada. Na 
região amazônica, isso leva a afogar uma enorme área 
da floresta amazônica com valor extraordinariamen-
te alto. Então, sugeriria algo, por exemplo, antes de 
inundar a área. Já que ficará debaixo d’água em favor 
da geração de 4 mil megawatts, o valor dessa floresta 
é dez vezes maior que o custo da usina. Quando era 
Senador, da outra vez, fiz um cálculo para uma pe-
quena usina que existe no interior, Balbina. Disse que 
se retirassem todas as árvores da floresta que estava 
sendo inundada e negociassem a madeira, ter-se-ia 

dinheiro para dez usinas daquela. Então, já que temos 
necessidade de inundar,...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – ...minha cara 
Senadora – perdoe-me, Sr. Presidente, mas quero 
dar a uma contribuição –, podemos fazer a usina hi-
drelétrica e tirar o dinheiro para ela da floresta. Já que 
temos de fazer a usina, vamos fazê-la ganhando di-
nheiro. Certo?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Obrigada, Senador.

Recoloco a questão para que não só V. Exª, mas 
todos aqueles que nos ouvem, possa compreender. 
O que estamos discutindo aqui é apenas um decre-
to legislativo autorizativo para que o Executivo possa 
elaborar todos os estudos necessários.

Citei como exemplo que o segundo projeto de 
Belo Monte já tem uma vantagem, porque, em vez 
de se inundar 1.200 km2 – e Tucuruí inundou 2.850 
km2 –, ele inundaria cerca de 400 km2 apenas. E cer-
ca de metade disso já inunda naturalmente na nossa 
Amazônia. Portanto, estou colocando isso como uma 
vantagem.

Agora, talvez o melhor seja, neste momento, não 
entrarmos no mérito das vantagens ou desvantagens 
de se construir uma hidrelétrica, porque qualquer cons-
trução de hidrelétrica em nosso País tem vantagens 
e desvantagens. Isso é óbvio! E temos que saber dis-
cutir com maturidade e com a compreensão de que 
sem energia também não há desenvolvimento. Porque 
entendemos isso, aprovamos inclusive um programa 
como o Luz para Todos.

Então, quero dizer que o projeto é apenas para 
que autorizemos o Poder Executivo a fazer os estudos 
necessários, para que não enfrentemos mais apagões, 
porque a sociedade também não quer mais isso. A 
necessidade de energia é real, e é bom que seja as-
sim, porque é bom que várias comunidades possam 
ter acesso à energia. Não estamos aqui aprovando a 
construção nem dizendo que o impacto será esse ou 
aquele. Por quê? Os estudos podem demonstrar, Se-
nador Alberto Silva, que a hidrelétrica é algo positivo 
ou negativo. Mas...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– ...só saberemos o que vai pesar na balança, o mais 
importante para que avaliemos os efeitos positivos e 
negativos se pelo menos fizermos os estudos. É impor-
tante que a sociedade saiba que o Ministério Público 
Federal entrou com um processo contra os estudos. 
Então, o projeto é apenas para permitir os estudos 
para que nós possamos avaliar, Senador. Se nós ava-
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liarmos e os resultados dos estudos constatarem que 
essa relação custo/benefício não vale a pena, eu serei 
a primeira a dizer não a Belo Monte. Até então, pelo 
que conheço dela, vale. Mas não estamos aqui discu-
tindo ainda a construção, e sim os estudos. Por isso, 
penso que temos de aprovar. É preciso que a socie-
dade inteira conheça a respeito disso para que possa 
decidir. O que não é justo...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, peço só a compreensão de V. Exª 
para conceder-me um minuto mais.

Eu quero só pedir o apoio de todos, porque a so-
ciedade precisa conhecer esses impactos. Antes das 
legislações atuais, a sociedade não tinha conhecimento 
de erros como os de Balbina, citados aqui pelo Sena-
dor Alberto Silva. São erros absurdos, que não mais 
se admitem no País. Mas podemos dar um exemplo, 
inclusive para o mundo, de como construir hidrelétrica e 
minimizar ao máximo os impactos. Mas, Senador, pelo 
menos deixemos que a sociedade conheça o resulta-
do dos estudos, os impactos e benefícios que podem 
trazer. A sociedade poderá decidir de forma coerente, 
com apoio técnico e, com certeza, com a compreen-
são que todos vamos ter da necessidade de energia, 
de desenvolvimento.

Muito obrigada, Sr. Presidente, por sua consi-
deração.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão 
para discutir a matéria.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para discutir. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, é bom que estejamos votando hoje este decreto 
legislativo que autoriza o Poder Executivo a implantar o 
aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte, localizado 
no trecho do rio Xingu, no Estado do Pará.

Em verdade, o decreto legislativo autoriza os 
estudos referidos no art. 1º desse próprio decreto: es-
tudo de impacto ambiental – EIA; relatório de impacto 
ambiental – Rima; avaliação ambiental integrada, além 
de estudo de natureza antropológica atinente às co-
munidades indígenas localizadas na área.

Sr. Presidente, essa é a parte preliminar do apro-
veitamento de Belo Monte. Todavia, temos duas hi-
drelétricas projetadas, com todos esses estudos já 
realizados, mas sem a construção iniciada. Falo das 
hidrelétricas de Estreito e de Serra Quebrada, no meu 
Estado, o Maranhão. E as hidrelétricas não foram ini-
ciadas por conta de quê? Exatamente por conta do 
decreto legislativo, que ainda não foi votado. Com esse 

decreto, com essa usina, estamos nos antecipando, e 
muito, à realização da obra. Com as outras duas que 
mencionei, todos os estudos estão feitos. Talvez se 
trate das duas melhores hidroelétricas do Brasil, em 
razão da localização e da linha de transmissão que 
está situada a apenas 35 quilômetros da própria usi-
na hidroelétrica.

Sr. Presidente, quero dizer que voto e aprovo, com 
satisfação, este decreto legislativo. Até deveria emen-
dá-lo para acrescentar as hidroelétricas de Estreito e 
de Serra Quebrada. Não vou fazê-lo para não atrasar 
a votação final deste decreto, mas quero, desde logo, 
anunciar que vou apresentar um projeto de decreto 
semelhante para que se resolva o problema de Serra 
Quebrada, em Imperatriz, que até agora não se resol-
veu pela presença de apenas cinco ou seis índios na 
região. A Funai não permite que se prossiga na insta-
lação daquela hidroelétrica por conta da presença de 
cinco ou seis índios, que poderiam, tranqüilamente, ser 
transferidos para uma reserva mais próxima. Então, vou 
apresentar o projeto de decreto legislativo na seguran-
ça de que, estando o Senado da República aprovando 
esse decreto de hoje, que se antecipa a todos os es-
tudos, não haverá de negar também o outro, que se 
trata de pós-estudos já realizados. Nada tenho contra 
a usina de Belo Monte; ao contrário, tenho tudo a favor, 
porque se trata de uma grande e poderosa hidrelétrica 
que vai agregar energia elétrica farta ao nosso País, 
e nós necessitaremos, dentro de muito pouco tempo, 
dessa energia, que nos poderá faltar no futuro. No en-
tanto, não posso entender que não se faça o mesmo 
em relação às duas hidrelétricas do Maranhão, a de 
Serra Quebrada e a de Estreito.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Edison Lobão.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Sibá 

Machado e ao nobre Senador Alberto Silva.
Prorrogo a sessão por mais uma hora para que 

possamos concluir a Ordem do Dia.
Com a palavra V. Exª, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador 
Renan Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
mais uma vez é com bastante alegria que venho a 
esta tribuna. Quero dizer que o Estado do Pará, neste 
momento em que discutimos a aprovação do decreto 
legislativo que autoriza os estudos para a implanta-
ção da hidrelétrica de Belo Monte, sente-se bastante 
honrado em poder novamente vir ao encontro dos in-
teresses desta Nação brasileira no que se refere ao 
aproveitamento da energia hídrica.
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A implantação desse projeto já deveria ter sido 
iniciada há bastante tempo, mas, como bem lembrou 
aqui a Senadora Heloísa Helena, a urgência para essa 
implantação foi retirada, em décadas passadas, em 
Governos anteriores.

Todos nós brasileiros sabemos da necessidade 
de o nosso País ter geração de energia para um futuro 
próximo, sob pena de haver insuficiência de energia 
para suprir o desenvolvimento da Nação. Portanto, 
Srªs e Srs. Senadores, não acredito que haja algum 
brasileiro contrário à implantação desse projeto, muito 
menos os Senadores do Estado do Pará.

O relatório do Presidente Sarney aqui exposto, 
tecnicamente, já consubstancia os valores e a questão 
do mérito para a aprovação desse decreto legislativo 
que autoriza os estudos para o aproveitamento da hi-
droelétrica de Belo Monte. Mas é importante, Presidente 
Renan Calheiros, Senador José Sarney, discutirmos 
politicamente a questão do projeto.

Gostaria de fazer um apelo para que pudésse-
mos incluir, nesse grupo de estudo para a implantação 
e o aproveitamento da hidroelétrica de Belo Monte, o 
Governo do Estado do Pará e os governos dos Muni-
cípios atingidos pela bacia e pelo lago da hidroelétrica. 
Ou seja, apelo para que possamos discutir o assunto, 
conjuntamente, Governo Federal, Governo do Estado 
e governos municipais.

Além disso, Srªs e Srs. Senadores, é necessário 
que o Pará, que não se furta a contribuir...

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Senador Flexa 
Ribeiro, V. Exª me permite um aparte?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Com 
muita honra, Senador Luiz Otávio.

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Senador Fle-
xa Ribeiro, terei oportunidade ainda hoje de usar o 
meu tempo regimental, superada a questão de poder 
ou não usar da palavra, e poderei explicar com muita 
tranqüilidade e transparência a minha opinião. A única 
observação que quero acrescentar no meu aparte é a 
seguinte: estou na Casa há quase sete anos, e há proje-
tos que estão aqui desde que cheguei e não saem das 
Comissões, não andam. São projetos de vários para 
não dizer de todos os Senadores. E esse projeto, por 
incrível que pareça, foi apresentado no dia 08 de julho, 
semana passada. Faz quatro dias que esse projeto foi 
aprovado na Câmara e vamos aprová-lo aqui no Senado 
hoje. Eu nunca vi isso! Manifesto apenas a minha ad-
miração. E talvez isso tenha criado um embaraço com 
o Presidente da Mesa na oportunidade em que pedi a 
palavra. Eu queria encaminhar, desde a oportunidade 
que tive de votar a urgência, mas queria saber o mo-
tivo de tanta urgência. Isso não bate! Essa história de 
que Belo Monte vai resolver o problema do “apagão”... 

Essa obra é para dez anos, como disse o Presidente 
José Sarney, ou para quinze ou vinte anos. Então, o 
motivo não é o “apagão”. Eu gostaria apenas de saber 
– e que alguém me explicasse como – se houve um 
projeto mais rápido, mais “relâmpago” do que esse na 
história do Congresso Nacional. Eu nunca vi isso aqui, 
por isso a minha admiração. Mas terei oportunidade 
de, com muita tranqüilidade e transparência, mostrar 
os meus argumentos e solicitar realmente informações 
a respeito dessa urgência. Se não for esclarecida, se 
eu não for convencido, pelo menos pedirei verificação 
de quórum no momento oportuno. Como sempre, sou 
favorável às grandes obras e aos grandes investimen-
tos no meu País.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador 
Luiz Otávio, agradeço a V. Exª pelo aparte, que abri-
lhanta o nosso pronunciamento. Tenho certeza de que, 
como esse aparte, está esclarecido o mal-entendido 
entre V. Exª e o Senador Tião Viana. Estou certo de 
que V. Exª votará favoravelmente à aprovação desse 
decreto legislativo, que é de interesse não só da Nação 
brasileira, mas também do Estado do Pará.

Digo mais: o que é necessário, Presidente Re-
nan Calheiros, é que o Estado do Pará seja ouvido 
nas suas necessidades. Isso é o importante, porque 
hoje somos exportadores de energia com Tucuruí e o 
seremos ainda mais. Já se disse aqui que o Pará tem 
um potencial de energia hídrica a ser explorado igual 
à potência instalada da Nação brasileira. Então, temos 
um potencial muito grande a ser explorado e quere-
mos contribuir para o desenvolvimento do País, como 
brasileiros que somos, mas não podemos, em hipóte-
se alguma, Presidente Renan Calheiros, ter áreas do 
Pará sem energia hídrica ainda hoje. 

Faço um apelo ao Senador José Sarney para que 
encaminhasse uma audiência com o Ministro de Mi-
nas e Energia, tendo em vista a liberação de recursos 
da ordem de R$100 milhões destinados à travessia 
do chamado linhão de Tucuruí, para que possamos 
levar energia aos Municípios da margem esquerda 
do Amazonas, que hoje ainda têm energia gerada por 
termelétrica. O mesmo ocorre com os Municípios da 
Ilha de Marajó. Assim, essas duas travessias precisam 
ser feitas para que possamos levar energia de Tucuruí 
para os Municípios da margem esquerda do Amazonas 
e para a Ilha de Marajó. Parte desses recursos estão 
no Orçamento da União, cuja a estimativa é da ordem 
de R$100 milhões. 

Há uma solicitação de audiência ao Ministro de 
Minas e Energia, Silas Rondeau – e esse pedido exis-
te desde que ainda era titular da Pasta a Ministra Dil-
ma Rousseff –, e eu gostaria de pedir ao Presidente 
Sarney que encaminhasse essa audiência para que 

    275ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23321 

o Estado do Pará fosse atendido nas suas necessida-
des de ter todo o seu território alcançado pela energia 
hídrica de Tucuruí.

Além disso, Presidente Renan Calheiros, gosta-
ria de dizer...

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Permite V. 
Exª um aparte, Senador?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Com 
muita honra, Presidente Sarney.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Quero di-
zer que V. Exª não precisa da minha intermediação, 
porque tem tanto prestígio, com as suas qualidades, 
quanto eu para ser recebido pelo Ministro de Minas e 
Energia a fim de resolver esse assunto da sua região. 
Mas, como Senador pelo Amapá, posso dizer a V. Exª, 
com relação à travessia do linhão, levando energia de 
Tucuruí para a margem esquerda do Amazonas, que 
os estudos já estão sendo feitos em uma fase bem 
adiantada, de modo que, talvez, dentro de dois anos 
já seja possível termos, na margem esquerda do rio 
Amazonas, energia de Tucuruí.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
o aparte de V. Exª, que abrilhanta o nosso pronuncia-
mento, e reitero a solicitação de apoio do Presidente 
Sarney para o encaminhamento do pleito de travessia 
do rio Amazonas para levar energia aos Municípios da 
margem esquerda do Amazonas, no Estado do Pará, 
e da Ilha de Marajó.

Era esse a nossa colocação, Presidente Renan 
Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto 
Silva.

Senador Alberto Silva, V. Exª dispõe de até dez 
minutos para discutir a matéria.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o problema da energia elétrica é algo mui-
to sério em um país. No nosso País, ele não tem sido 
encarado como deveria. Quando a necessidade obriga, 
corre todo mundo e é aquela história do “apagão”, que 
resultou naquela Câmara de Gestão. E alguém pode 
perguntar o que foi isso. Foi falta de experiência política 
do País para preparar o futuro em matéria de energia 
elétrica ou nós fomos apanhados de surpresa, porque 
achávamos que as águas dos reservatórios nunca 
iriam secar e haveria de chover sempre?

Penso que uma matriz energética de um país é 
tão complexa quanto qualquer outro problema grave 
de um país que quer se desenvolver. Mas a energia 

elétrica é fundamental para qualquer país, para qual-
quer comunidade, para qualquer povo.

Ao se descobrir a energia elétrica, conseguiu-se 
a façanha de levar a potência a distância, porque, an-
tes da energia elétrica, as fábricas eram movidas por 
polias, correias, árvore de distribuição, mas a potência 
ficava restrita à fábrica. Se eu quisesse fazer outra, eu 
teria que construir outra fábrica ao lado, com polias, 
caldeiras, motores, etc.

A energia alternativa, a corrente alternada, para 
mim, como engenheiro eletricista que sou, foi uma 
das maiores conquistas da humanidade. A princípio, 
a eletricidade apareceu em pilhas, corrente contínua, 
mas a corrente alternada veio solucionar um problema 
dos mais sérios.

Estou fazendo esta introdução para dizer que 
temos que encarar o problema da transmissão de po-
tência através da energia elétrica sob vários aspectos, 
e vou resumir um deles aqui.

Na região amazônica, existem potenciais hidrelé-
tricos enormes. Agora mesmo estamos discutindo aqui 
este decreto legislativo, encabeçado pelo Presidente 
Sarney, que, evidentemente, vamos aprovar. Quando 
estava sendo construída a usina de Balbina, eu chamei 
a atenção, aqui no Senado, para o fato de que a área 
a ser inundada tinha um volume de madeira nobre e 
de madeira não-nobre, essências florestais de quase 
nenhum valor comercial. Fiz um cálculo aqui, sentado 
nesta cadeira, de que poderíamos substituir a usina 
de Balbina, que é uma usina hidrelétrica pequena, de 
duzentos e poucos megawatts, alagando uma área de 
mais de trezentos mil hectares. Naquela ocasião, eu 
disse – e me lembro dos números – que, com quinze 
mil hectares de madeira a ser aproveitada, de maneira 
eficiente e técnica, eu poderia gerar três vezes mais 
potência que a usina de Balbina com usinas termoe-
létricas funcionando a lenha, senhores.

Quando eu falei isso, foi aquele espanto nacional. 
Levaram-me para olhar a usina para ver se eu mudava 
de idéia. Eu disse: “Não mudo, porque a potência está 
bem aí, nessas árvores”. Uma árvore da região ama-
zônica pesa duas toneladas e têm duas mil árvores 
por hectare. Posso tirar 500 árvores por hectare/ano e 
terei, com 20 mil hectares, 600 megawatts de potência 
permanente, usando a floresta de maneira eficiente, 
técnica e adequada.

Alguém perguntou: “Mas arrastar árvore? Ra-
char? Fazer lenha?” Eu disse: “Não, meu amigo, não 
é assim, não. Eu preparo e mando examinar a floresta, 
para saber quais são as essências que não são nobres. 
Marco e tiro essas árvores”. Foi outro espanto nacional 
porque eu disse que um helicóptero daqueles usados 
pelo exército americano, que pode carregar 20 tone-
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ladas, pode pegar 5 árvores de uma vez, levantá-las 
e colocá-las lá na estrada.

O custo disso comparado com o custo de energia 
de uma linha de transmissão dentro da floresta... Não 
sou contra as linhas de transmissão, mas quero dizer 
que temos energia renovável a nossa disposição, pois 
na matriz energética brasileira só se consegue pensar 
em termoelétrica ou com gás ou com diesel. Diesel 
é caríssimo e ainda não temos gás disponível para 
isso. Então, quando estamos falando em uma usina 
hidrelétrica – a nossa Senadora diz que vai alargar 
1.200 quilômetros quadrados e que reduz para 400 
quilômetros quadrados –, eu lembraria que poderí-
amos ter como complemento um estudo também da 
possibilidade de utilizar a floresta e transformar essa 
madeira em pó. Graças à tecnologia, avançadíssima, 
pode-se transformar uma árvore de duas toneladas 
em pó em alguns minutos, talvez em uma hora. E eu 
uso pó como quem usa o óleo diesel, através de so-
pradores em cadeiras altamente revolucionárias em 
matéria de tecnologia.

O problema energético de um país como o nosso 
requer um estudo adequado em todas as fontes reno-
váveis possíveis que temos a nossa disposição. Na re-
gião amazônica, eu diria que temos, complementando 
a hidreletricidade, a eletricidade térmica pelo emprego 
das árvores que estão lá e não têm valor comercial.

Não tiro nenhuma essência nobre, mas uma árvo-
re que não tem valor. E na região amazônica só nasce 
outra árvore se houver sol. Quando eu tiro a árvore que 
não é boa, crio uma clareira, o sol entra e nasce outra 
no lugar. Desse modo, coloco uma essência nobre no 
lugar da árvore que não é nobre.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é ape-
nas um comentário. O País tem capacidade de gerar 
sua energia desde que haja uma matriz energética 
bem estudada por cabeças pensantes que tenham 
competência, e no Brasil há pessoas competentes de 
sobra. Devemos reunir-nos, aproveitar o decreto do 
Presidente Sarney e, nos estudos, acrescentar tam-
bém, na região amazônica, o aproveitamento da ma-
deira como fonte de energia termelétrica, econômica, 
barata e eficiente.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.
V. Exª dispõe de até dez minutos, Senador.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Projeto de Decreto Legislativo aprovado 
na Câmara dos Deputados, que foi apresentado no dia 
8 de julho, volto a afirmar – pelo menos é o que está 
escrito na assinatura apresentada à Câmara Federal 

–, e que hoje será votado no plenário do Senado Fede-
ral, deixa-nos várias dúvidas, principalmente por não 
termos sido ouvidos com relação à matéria.

Cada Estado da Federação tem três Senadores. 
O nosso Estado, o Pará, não é exceção. Existem três 
Senadores eleitos pelo Pará, e tudo o que se refere ao 
meu Estado, eu quero ouvir. Pretendo participar das 
questões e levá-las às comunidades do meu Estado, 
aos municípios, ao governador, aos prefeitos. Em tudo 
que se trata do Pará, quero ser ouvido. Se incomoda 
alguém, não tenho culpa de estar aqui. Tenho, inclu-
sive, obrigação constitucional e a cumpro. Estou aqui 
todos os dias, porque é minha obrigação – não faço 
favor a ninguém. De vez em quando, reclamam, em 
meu Estado, que fico muito aqui. Imaginem se eu fi-
casse só lá.

A Bahia tem três Senadores. O Senador Antonio 
Carlos Magalhães, aqui, não deixa passar nenhuma 
questão. Está sempre alerta, defendendo a Bahia. As-
sim são todos os Senadores.

Vamos contar, rapidamente, porque o tempo é 
muito exíguo, a história da famosa Hidrelétrica de Belo 
Monte. Como a Hidrelétrica de Tucuruí, como a Serra 
dos Carajás, a bauxita, o alumínio, o cobre – foi inaugu-
rado no sul do Pará o processamento de cobre –, Belo 
Monte é uma das grandes riquezas que existem em 
nosso Estado. Inclusive, a população faz cobranças o 
tempo todo, seja do Presidente Lula, seja do ex-Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, seja do Governador 
Almir Gabriel, seja do Governador Simão Jatene, seja 
do Prefeito do PT ou do PTB, seja de quem for.

Toda vez que vão tratar assuntos do Pará, passa 
e ninguém sabe. Hoje vou quebrar essa tradição. Não 
vai passar, a não ser, logicamente – tenho que respeitar 
a maioria –, que haja quorum, que haja maioria. Fora 
disso, vamos dar a chance de o nosso povo do Pará 
tomar conhecimento do que significa essa pressa com 
relação a Belo Monte.

Belo Monte foi projetada há três ou quatro gover-
nos. Belo Monte é uma história em Altamira e repre-
senta uma grande capacidade hídrica do Pará. Essa 
curva do Belo Monte, em Altamira, próximo a Senador 
José Porfírio, atrai todo mundo. Todo mundo que vai lá 
se maravilha com aquilo.

Com relação aos números, podemos dizer que 
Belo Monte será quase igual a Itaipu. Itaipu, salvo mi-
nha memória, gera 12 mil megawatts ou 12 milhões de 
kilowatts. Tucuruí gera 8.470 megawatts ou 8.470.000 
de kilowatts. Belo Monte gerará 11 mil megawatts ou 
11 milhões de kilowatts para uma área, como muito 
bem explicou a Senadora Ana Júlia Carepa, de 400 
quilômetros quadrados de alagamento.
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Essa parte já conhecemos bastante, essa parte 
conhecemos muito, mas ficamos no conto do vigário 
– a verdade é essa – com a construção de Tucuruí. A 
maioria de V. Exªs não sabe, mas deixamos que o Go-
verno Federal construísse a barragem de Tucuruí. A 
maior parte da energia gerada por Tucuruí é para um 
projeto de alumina e alumínio que há em Barcarena. 
Trata-se de um consórcio japonês, de interesse, como 
sempre, do Governo Federal, que fez, à época, com 
que se construísse Tucuruí. Os municípios que estavam 
próximos de Tucuruí ou abaixo da linha de transmis-
são de energia para o Nordeste e para o Centro-Oeste 
não tinham energia firme 24 horas – não só os mu-
nicípios da margem esquerda do Amazonas, que até 
hoje não têm, mas os municípios da Transamazônica. 
Foi o Almir Gabriel, à época, com Fernando Henrique, 
que conseguiram construir o linhão da Transamazôni-
ca até Santarém. Fala-se tanto em Santarém, fala-se 
em Alter do Chão, mas faz dois ou três anos que há 
energia firme 24 horas nesses lugares.

O povo de lá quer saber como vamos agilizar tudo 
para sair Belo Monte, para o Governo Federal dizer que 
não vai mais ter apagão. Não é verdade, não vamos 
enganar novamente a população. Essa obra é para 
10, 15, 20 anos, como muito bem explicou o Relator, 
eminente Senador Presidente José Sarney. Não tem 
nada a ver com apagão; apagão, como estão falando, 
é daqui um, dois, três, quatro, cinco anos. Esse é apa-
gão grande, apagão depois, não é para agora.

Srªs e Srs. Senadores, a obra é importante. O Pará 
quer a obra. O povo de Altamira, o povo da Transama-
zônica quer realmente que se construa Belo Monte e 
que essa hidrelétrica gere 11 milhões de quilowatts, 
11 mil megawatts, fornecendo energia para todo o Bra-
sil, porque é importante gerar emprego e renda. Mas 
o povo do Pará quer saber o que vamos fazer com a 
população que está em volta do projeto. As prefeituras 
querem saber o que vai ocorrer, com esse projeto de 
financiamento, com esse consórcio, quando recebe-
rem centenas de milhares de pessoas de fora, o que é 
normal, que se vão transformar em novos paraenses, 
como aconteceu em Tucuruí, em Carajás, em Marabá, 
onde fui uma época dessas com o Senador Edison Lo-
bão e onde há 10 mil garimpeiros. O que vamos fazer 
com 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil pessoas que 
vão para lá e que vão precisar ter segurança pública, 
estradas, pontes, hospitais? Quem vai permitir que 
investimentos sejam feitos também na infra-estrutura 
dos municípios, na infra-estrutura do Estado?

Vai aparecer alguém que vai dizer: “Mas vai ter o 
tal do royalty”. O tal do royalty não dá para fazer nada, 
e todos sabemos disso. Vários Senadores já apre-
sentamos projetos, e toda vez que se vai aumentar 

o royalty, é um pega que não tem tamanho; e não se 
aumenta o royalty.

Nosso Estado é superavitário há mais de 12 anos, 
exporta US$3,5 bilhões por ano, importa US$300 mi-
lhões, tem saldo positivo na balança comercial. Mas 
ninguém quer saber disso, porque não podemos cobrar 
ICMS, porque é para exportação. A Vale do Rio Doce 
tem todo o direito de fazer a exploração do minério, 
de exportar, de gerar divisas para o País. Mas quem 
resolve os problemas do Estado?

Novamente, afirmo que sou favorável a que cons-
truamos não só Belo Monte, como outras hidrelétricas 
e termelétricas.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Concede-me 
V. Exª um aparte, Senador?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Concedo 
o aparte ao Senador Valdir Raupp, do Estado vizinho, 
Rondônia.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Se-
nador Luiz Otávio, não quero entrar na polêmica da 
aprovação em tempo recorde, como V. Exª diz, deste 
projeto. Só sei que a Ministra Dilma, antes de deixar o 
Ministério de Minas e Energia para assumir a Casa Civil, 
já havia falado que as usinas do Madeira, em Rondônia, 
de Girau e de Santo Antônio, que vão gerar em torno de 
7.000 megawatts de energia, e a usina de Belo Monte, 
no Pará, são prioritárias para o Brasil não para agora, 
mas para daqui a quatro, cinco, seis anos, talvez em 
2010, 2011, 2012, porque o Brasil fatalmente vai entrar 
em racionamento. Com crescimento de 2,5%, 3% do 
PIB ao ano, durante quatro ou cinco anos, não vamos 
mais ter energia elétrica para sustentar o crescimento 
econômico do nosso País. Madeira e Belo Monte são 
importantíssimas para o País. Sei que Belo Monte é um 
projeto de 12 anos – foram quatro governos –, que vai 
gerar 12 mil megawatts de energia elétrica. Como ele 
causa muito impacto no meio ambiente e atinge uma 
reserva indígena, os estudos terão que ser refeitos. O 
projeto do rio Madeira já foi feito com o critério atual, 
portanto terá um mínimo de alagamento e não vai ter os 
problemas que Belo Monte teria se fosse construída da 
forma como foi projetada inicialmente. O Madeira já foi 
entregue na Aneel, no Ibama, e está faltando apenas a 
licença ambiental do Ibama para iniciar o processo de 
licitação. E Belo Monte está um pouco mais atrasado, 
pois o projeto terá que ser refeito e deve demorar em 
torno de seis a oito meses para chegar ao ponto em 
que estão os relativos às usinas do Madeira hoje. Mas 
não tenho ciúme quanto a Belo Monte. O importante é 
que saiam as usinas do Madeira, de Girau, de Santo 
Antonio e Belo Monte, para sustentar o crescimento 
econômico do País. Muito obrigado, Senador.
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O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Acrescento 
ao meu pronunciamento a manifestação de V. Exª, Se-
nador Valdir Raupp, que, com muita competência e ha-
bilidade, defende seu Estado, o Estado de Rondônia. 

Se em Rondônia é assim, no Estado do Pará não. 
Lá, há Senadores, Deputados Federais e Governador 
de Estado que querem ser ouvidos, querem ser “chei-
rados”, assim como Prefeitos do interior do Estado e 
da cidade mãe que vai gerar essa energia para o País 
todo, a Prefeitura de Altamira, independentemente de 
quem seja o Prefeito ou seu partido. Porém, a popu-
lação quer ser ouvida, até porque existem discussões 
permanentes a esse respeito, consórcios de prefeitu-
ras e de associações.

Os ambientalistas também se reúnem para discu-
tir. O Ministério Público Federal já permitiu os estudos 
em outras épocas. Chegou-se, inclusive, a marcar a 
data de publicação do edital da concorrência da cons-
trução, as empreiteiras brigando para comprar o edital 
e entrar na concorrência.

Isso vai acontecer novamente. Temos de fazer 
de forma, não digo correta, mas transparente. Não é 
possível, em uma sessão como a de hoje, chegar aqui 
de pára-quedas o projeto, e termos de votá-lo hoje. Por 
que tem que ser hoje? Em quatro dias! É recorde mun-
dial. Com certeza, esse projeto vai para o Guinness 
Book. Com certeza absoluta. Em quatro dias, nunca vi 
acontecer nada aqui, nem afastar ninguém, nem tirar 
ministro, colocar ministro, nomear ninguém. Ninguém 
foi nomeado em quatro dias. Nunca vi isso. 

Eu realmente estranho. E espero que se possa 
reverter isso, até por uma proposta de entendimen-
to, de acordo, muito bem trazida pelo Senador Flexa 
Ribeiro, por meio da liderança do PSDB, do Senador 
Arthur Virgílio, do próprio Senador Eduardo Azeredo, 
que já se retirou também. Pode até acontecer um en-
tendimento, mas não podemos, da próxima vez, deixar 
que o pára-quedas caia no meio do Plenário. Se cair 
novamente, vou me insurgir. V. Exªs estão acostuma-
dos com meu modo de proceder. Lá, aprendi a ser 
assim. Somos hospitaleiros, companheiros, amigos, 
somos leais aos amigos sempre, em todas as horas, 
sou leal, nunca fugi do “pau” aqui, nunca fugi do “pau”. 
Mas não passem por cima do meu Estado, porque aí 
vai pegar. A única coisa que peço é que respeitem os 
Parlamentares dos Estados. Estou defendendo tam-
bém a Senadora Ana Júlia Carepa e o Senador Flexa 
Ribeiro, a fim de que, se um não estiver presente, o 
outro possa ser ouvido, “cheirado”, e resolvida a ques-
tão. Não há problema.

Temos que ouvir os Parlamentares do Estado, 
principalmente no que se refere a um investimento 
dessa envergadura. Estamos falando em bilhões de 

dólares, estamos falando em atingir uma região muito 
grande do Estado do Pará. Isso mexe com a economia 
do Estado, mexe com a população do Pará, da Ama-
zônia e até do Brasil. Não estamos falando em obra 
para construir um meio-fio, para reforma de igreja; es-
tamos falando de uma hidrelétrica quase do mesmo 
tamanho de Itaipu. Quando Itaipu foi construída, havia 
campanha na televisão, só se falava nisso. O Governo 
todo falava nisso. Da mesma forma, isso deve ser feito 
com relação a Belo Monte. E o trabalho do Ministério 
Público é questionar e criar problemas.

E eu ia me esquecendo dos índios, é verdade. 
Os índios são muito mais importantes, como disse a 
Senadora Heloísa Helena. Eles têm que ser ouvidos, 
“cheirados”. Temos que conversar com os índios. Afi-
nal de contas, eles são os donos. Temos que agir de 
forma a que todos nós tenhamos condições de votar 
com tranqüilidade, sem pressa, esses projetos relâm-
pagos. Nunca vi isso, sinceramente! Trata-se de um 
projeto bala: vem e passa, e ninguém vê.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 

Presidente, pela ordem. Apenas para um esclarecimen-
to, antes que a Senadora Heloísa comece a falar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a aquiescência da Senadora Heloísa 
Helena, não há por que negar a palavra, pela ordem, 
a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Em-
bora muito tentada a negar. Estou brincando, Senador 
Sibá Machado. V. Exª pode falar.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Eu 
gostaria apenas de perguntar se V. Exª me inscreveu, 
e se posso participar.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – O Sr. 
Presidente chamou V. Exª, que não estava...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª foi chamado e, infelizmente, estava au-
sente.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – V. 
Exª quer falar primeiro?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Não. 
Eu gostaria apenas de saber se V. Exª pode reiterar 
minha inscrição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Darei a palavra a V. Exª para encaminhar a 
votação.

Com a palavra V. Exª, Senadora Heloísa Hele-
na.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, tive a oportunidade de, logo no início, es-
tranhar as reações muito bravas que aqui aconteceram. 
Não que eu esteja a condenar, porque nem me sinto 
com a autoridade de condenar determinadas pesso-
as que têm reações meio intolerantes, porque eu, às 
vezes – a maioria das vezes –, tenho essas reações. 
Mas vindas de dois Senadores moderados, é evidente 
que choca muito mais. Assim, acabei tendo que olhar 
o projeto. Consultei outras pessoas a esse respeito, 
assisti o repúdio do Senador Luiz Otávio, e fiquei meio 
impressionada. Se o Governo fez isso com V. Exª, que 
é da base do Governo, imagine o que essa gentalha 
poderá fazer comigo. Imagine o significado das patas 
poderosas em cima de algo que possa me atingir! Só 
me resta um Engov para agüentar.

Vou tratar do tema. É evidente que o argumento 
de V. Exª, ao dizer que é um projeto para mais de dez 
anos, pode não nos convencer. Se não começa hoje 
– como bem disse o Senador José Sarney –, daqui a 
dez anos estaremos discutindo o que é um projeto para 
mais de dez anos. E assim, ao invés de dez, passarão 
a ser vinte, trinta anos. Claro que se trata de um novo 
projeto The Flash, pela rapidez com que chegou até 
aqui e foi votado.

Vou entrar no mérito do projeto. Não é um proje-
to autorizativo, como qualquer outro. Às vezes, alguns 
Parlamentares, pela boa intenção de trazer ao debate 
um tema precioso ao seu respectivo Estado, apresen-
ta um decreto legislativo ou um projeto autorizativo. É 
absolutamente comum que isso seja feito. Às vezes, 
em determinadas áreas que são prerrogativas exclu-
sivas do Poder Executivo, o Parlamentar, para iniciar 
o debate, para qualificá-lo conforme o que interessa 
a seu Estado, apresenta um decreto autorizativo, que, 
de fato, é meramente autorizativo, e caberá ao Exe-
cutivo fazê-lo.

Esse projeto é diferente. Embora tenha o nome 
“autoriza o Poder Executivo”, como se trata de terras 
indígenas, o empreendedor sequer poderá entrar na 
área para fazer o termo de referência do impacto am-
biental ou para tratar de uma nova licença ambiental 
sem a autorização do Congresso Nacional. Portanto, 
não é um projeto simplório autorizativo. Para que o em-
preendedor entre na área e faça o estudo de impacto 
ambiental, como é terra indígena, precisa da autori-
zação do Congresso Nacional, porque existe uma la-
cuna na legislação em vigor em relação a isso, daí a 
importância de discutirmos, em audiências públicas, 
com os setores diretamente envolvidos. E é evidente 
que audiências públicas acontecerão quando for ne-
cessária nova licença ambiental, é evidente que no-

vas audiências públicas poderão acontecer ainda na 
construção do termo de referência da Eletronorte para 
fazer o estudo de impacto ambiental. Tudo isso pode 
acontecer, e tudo isso pode ser rasgado.

Vivenciamos isso no debate a respeito da trans-
posição do rio São Francisco. Em todas as audiências 
públicas do Comitê da Bacia Hidrográfica, a legislação 
que trata dos recursos hídricos, construída por con-
senso após 18 anos de intensos debates, foi rasgada 
porque havia um interesse direto do Poder Executivo. 
Trago o assunto ao debate a fim de que tenhamos a 
mais completa precisão do que estamos votando. Não 
é um projeto autorizativo qualquer que autoriza o Poder 
Executivo a implantar o aproveitamento hidroelétrico 
Belo Monte. Se assim não fosse, o Executivo nem se-
quer poderia lá entrar; o empreendedor nem sequer 
poderia lá estar sem autorização do Congresso Na-
cional. E como eu sou daquelas que embora entenda 
que, formalmente, o Congresso Nacional representa os 
interesses da sociedade – embora nem sempre o seja 
–, eu acho que a autorização de um projeto como esse 
discutida amplamente, democraticamente por meio das 
audiências públicas, ela constrói um novo marco nas 
relações com a comunidade indígena local. 

Não foi uma coisa qualquer que aconteceu. Não 
adianta dizer que é porque antes inundava não sei 
quantos metros e agora vai inundar poucos metros. 
Quando conversamos com cada representação de 
entidade indígena, vemos que cada uma tem uma 
posição diferenciada sobre o fato. Então eu acho que 
superaríamos esse obstáculo se pudéssemos fazer 
as audiências públicas aqui independentemente de 
qualquer audiência pública que será feita na constru-
ção dos termos de referência, no impacto ambiental, 
em todos os fatores envolvidos, na licença ambiental 
também. Seria muito importante que o Congresso pu-
desse chamar os setores diretamente implicados para 
aqui estar discutindo até porque, por mais que alguns 
de nós entendamos que representamos ou a comuni-
dade indígena, ou o setor energético, e, por mais que 
o Brasil seja referência internacional na geração de 
energia pelo uso da água, essa não é a única forma 
de geração de energia. Existe muita tecnologia produ-
zida, muito conhecimento produzido, com baixo custo 
e com menor impacto ambiental que significam a gera-
ção de energia com outros componentes de matrizes 
energéticas. Essa não é a única. Daí a necessidade 
de discutirmos amplamente, com vários setores da 
sociedade, antes de autorizarmos o Poder Executivo 
a entrar em áreas indígenas para estabelecer os pri-
meiros estudos. 

Sendo assim, Sr. Presidente, vou me abster da 
votação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiz 
questão de vir à tribuna falar sobre esta matéria por-
que, no início da década de 1980, eu era morador 
da cidade de Altamira, militante da Igreja Católica, 
trabalhava com grupos de jovens, e já naquela épo-
ca se falava da construção dessa usina hidroelétrica. 
Nossa grande preocupação era porque essas obras 
comumente eram feitas à revelia de tudo e de todos; 
partia-se de uma decisão central aqui de Brasília e se 
executava sem que a população tomasse qualquer 
conhecimento das benesses ou participasse daquilo 
que seria a natureza do empreendimento, o usufruto do 
seu produto, a energia elétrica. Foi o que ocorreu com 
a Hidroelétrica de Tucuruí. E fui um agente que bateu 
frontalmente com esse projeto. Eu até brinquei com o 
Dr. Silas uma vez, quando encontrei com ele no ano 
passado. Disse ele que eu era um agente que subia 
em caixote de banana para fazer discurso em Altamira 
contra a construção dessa hidroelétrica.

Agora eu passei a fazer o caminho de volta, o cami-
nho inverso. Participei em várias comunidades lá no Pará, 
no Município de Altamira, em todos aqueles Municípios 
ao longo da Transamazônica falando da necessidade 
atual da construção dessa usina. Por que eu digo isso? 
Olhando para o que foi esse novo marco da energia elé-
trica brasileira, para o que pode ser uma possibilidade de 
“apagão” no futuro e para a necessidade de interligação 
das grandes redes de transmissão, estamos entendendo 
que a nossa Amazônia deva ter uma usina como essa 
não para consumo próprio, mas principalmente para fazer 
do Brasil uma potência no futuro. E não será por conta 
da energia elétrica que não o faremos. Vide o caso da 
Argentina, que, quando teve um crescimento a mais na 
sua rotina normal, ficou com deficiência em energia elé-
trica, tendo de recorrer ao Brasil para supri-la.

O que ocorre, Sr Presidente? Devido ao fantasma 
do passado, da forma de se fazer à revelia da comu-
nidade e de tudo o mais, o Ministério Público, claro, 
dentro da sua competência, fez a sua investigação 
sobre se o EIA/Rima estava de acordo com o que a 
lei determina. Encontrou dificuldades, tanto que isso 
ficou paralisado até o momento.

Nós tivemos várias oportunidade de conversar 
com a Ministra Dilma Rousseff não só sobre a Hidro-
elétrica de Belo Monte; tratamos da Amazônia como 
um todo. Temos a Hidroelétrica de Belo Monte, temos 
a hidroelétrica do rio Madeira lá em Rondônia, nas 
proximidades de Porto Velho; temos a Hidroelétrica 
de Santo Antonio e de Jirau; temos a discussão do 
Gasoduto de Urucum, saindo do Município de Coari, 

no Amazonas até a capital, Manaus, como também o 
Gasoduto de Coari até a cidade de Porto Velho, para o 
abastecimento das térmicas de Porto Velho em subs-
tituição ao óleo diesel. Temos a discussão do Linhão, 
que sai de Tucuruí até Manaus e até acrescento hoje 
ao debate que convém pensarmos na possibilidade da 
interligação em rede das sete capitais dos Estados da 
Amazônia, com todas as fontes de geração possíveis, 
emitindo energia e carga na rede, tendo em vista o 
chamado equilíbrio local.

Uma discussão regional paira sobre os Estados 
que não têm fonte de produção de energia e da capaci-
dade que o Pará, Rondônia e até mesmo o Amazonas 
têm. No caso do Amapá, de Roraima, do meu Estado do 
Acre, que possamos repensar a idéia da participação nos 
benefícios não só do consumo de energia elétrica, mas 
também financeiro, como a geração de emprego, ou seja, 
a participação mais equilibrada dos benefícios de todas 
as matizes que um investimento dessa natureza pode tra-
zer. Então vamos dizer aqui que a nossa Amazônia tem 
um produto chamado energia elétrica que, para o Brasil, 
entra como infra-estrutura de produção e, para a nossa 
região, como um produto para geração de emprego local, 
de arrecadação fiscal e assim por diante. 

Sr. Presidente, fico feliz de estarmos aqui partici-
pando da discussão deste projeto de iniciativa da Câ-
mara dos Deputados. Esqueci o nome do Deputado que 
teve a idéia. Desculpe-me. Lembrarei depois. Passou 
na Câmara com certa brevidade, chegou a esta Casa 
para darmos aqui a velocidade que se faz necessária. 
Por quê? Pelo pouco que ouvi dos pronunciamentos 
anteriores, trata-se de podermos acelerar os estudos, 
acelerar o processo de debate da comunidade e con-
cluir essa fase para que, num futuro muito breve, pos-
samos colocar em andamento esta obra tão necessária 
não só para o Estado do Pará; esta obra é um marco 
necessário para a matriz energética nacional e princi-
palmente para a Região Amazônica. 

Ouço com atenção o aparte de V. Exª, Senadora 
Ana Julia.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Muito 
obrigada, Senador Sibá Machado. Nós começamos a 
discutir o projeto, sabemos todos nós de todos os im-
pactos e por isso mesmo defendemos algo diferente. 
Assim como V. Exª defende a criação, eu defendi que 
primeiro fizéssemos os estudos, ouvíssemos a socie-
dade sobre a proposta que estamos defendendo. Se-
nador Sibá Machado, essa é uma luta de que participo 
no Estado do Pará e na Amazônia há muitos anos e, 
apesar de não ter sido consultada nesse processo de 
decreto legislativo, sei que o povo do Pará quer a cons-
trução da Hidroelétrica de Belo Monte. É preciso que 
as pessoas saibam que existiram dois projetos antes 
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do atual. No primeiro projeto, Senador, a área inunda-
da seria de mais de 2 mil quilômetros quadrados; em 
um segundo momento, a área inundada abrangeria 
1.225 quilômetros quadrados, e no atual projeto, ape-
nas 400 quilômetros quadrados deixando de fora da 
área alagada as terras indígenas. Vou repetir para as 
pessoas não ficarem usando os indígenas. A terra in-
dígena pakisamba está fora da área alegada no último 
Projeto, que são 400 quilômetros quadrados, sendo 
que metade disso já alaga naturalmente.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Basta 
sobrevoar a região no período das cheias para ver isso.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – V. Exª 
conhece, porque é da região e já morou no Pará.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Morei 
lá, próximo dessa área.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Então, 
registro que, atendendo aos anseios de nosso povo, 
podemos fazer um processo diferente daquele usado 
em Balbina, que eu reconheço ter sido um erro, e tam-
bém diferente do processo autoritário desenvolvido em 
Tucuruí. Podemos propor um processo diferenciado e 
virtuoso. Agora, o que não podemos é retirar da socie-
dade o direito de, pelo menos, conhecer os impactos, 
de, pelo menos, conhecer o resultado dos estudos. 
Não podemos retirar da sociedade esse direito. Por-
tanto, sou a favor do projeto, porque o que estamos 
autorizando é que sejam feitos estudos. E, hoje em 
dia, Senador, no tempo da Internet, a sociedade vai 
se posicionar, dizendo se é favorável ou não. Já não 
estamos na ditadura militar. Nada será feito sem a 
aprovação de todos os segmentos da sociedade civil, 
dos Municípios, dos Estados. Portanto, eu o parabe-
nizo pela defesa do projeto e deixo claro que eu vou 
votar favoravelmente a ele.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço-lhe o aparte, Senadora Ana Júlia Carepa.

Sr. Presidente, para concluir, peço a todos que 
visualizemos a Amazônia da seguinte maneira na área 
de energia elétrica: a grande Usina Hidrelétrica do Xin-
gu; a Hidrelétrica de Belo Monte; a grande Hidrelétrica 
do rio Madeira; a Hidrelétrica de Jirau e a de Santo 
Antônio; o gasoduto de Urucum, para abastecimento 
das térmicas, e a interligação em rede entre Tucuruí, 
Belo Monte, Manaus, Porto Velho, mandando energia 
para a rede nacional, com interligação das sete ca-
pitais. Mais que isso, entendo que devemos pensar 
em outras fontes de produção de energia para que os 
Estados que não têm força natural como o Pará, Ron-
dônia e Amazonas, possam também participar desse 
empreendimento, para não ficarem sacrificados como 
meros consumidores.

Esse é o único pedido, a única ressalva que o 
Estado do Acre faz, conclamando Roraima e Amapá 
a pensarem da mesma maneira.

No debate que estamos fazendo hoje com Rondô-
nia, Amazonas e demais Estados, devemos tratar isso 
como se fosse um bem coletivo, de todos nós da Ama-
zônia, na expectativa de que o desenvolvimento chegue 
de maneira mais equilibrada para todos os Estados.

Encerro dizendo que votarei favoravelmente ao 
projeto. Já estamos atrasados porque já deveríamos ter 
discutido esta matéria há mais tempo, porque as razões, 
os estudos e a tecnologia disponíveis para construção 
dessa hidrelétrica são conhecidos de todos nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco PL – RJ) 

– Sr. Presidente, peço a V. Exª que me conceda a pa-
lavra para uma comunicação urgente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª, Senador Marcelo 
Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, peço para fazer esta comu-
nicação de caráter urgente porque acabo de ouvir o 
pronunciamento do Deputado João Batista, do PFL 
de São Paulo.

Não se trata, Sr. Presidente, do meu Partido, mas 
de um grande amigo, que conheço há mais de 25 anos. 
Ele foi desligado do Partido, o que entendemos. No 
momento em que todos os jornais trazem manchetes 
sobre o assunto, há aqueles que se intimidam, mas esse 
não é o caso do Deputado João Batista. Ele demons-
trou coragem ao transportar o dinheiro que pertencia 
à Igreja. Poderia ter mandado um funcionário, ou outro 
bispo, ou um pastor que o transportasse, mas não o fez, 
porque sabe que suas responsabilidades o obrigavam 
a fazer isso. Da mesma forma, Sr. Presidente, não se 
intimidou com nenhuma dessas matérias de jornais ou 
de rádios. Fez um pronunciamento belíssimo. Sai de 
cabeça erguida. Não tem nada a temer.

Hoje, a Igreja deu entrada, no Supremo Tribunal 
Federal, a uma petição, mostrando que somente de alu-
guéis ela paga, por mês, mais de R$12 milhões; folha de 
pagamento para 20 mil funcionários: R$6 milhões.

Portanto, o dinheiro tem origem e tem também 
destino, o que muitos na política não têm: perdem o 
caminho, principalmente nas horas importantes. Não 
sabem de onde vêm, não sabem para onde vão. E 
acaba-se cometendo injustiças com companheiros que 
nada fizeram de errado.

Sr. Presidente, este é o pronunciamento que faço 
em solidariedade a um companheiro que conheço há 
mais de 20 anos.
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Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao último orador inscrito, 
Senador Wellington Salgado de Oliveira, para discutir 
a matéria.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, como é a minha primeira fala e o mi-
crofone está baixo...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª pode falar da tribuna.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, parece que tenho problema com os 
microfones, porque sou o maior Senador da Casa. 
Então, eu pediria que fosse melhorada a posição dos 
microfones.

Como é meu primeiro dia no Senado, fiquei muito 
impressionado com o que aconteceu aqui, pois nunca 
tinha visto o Senador Luiz Otávio tão exaltado. O Se-
nador Arthur Virgílio ficou acalmando-o. Quero dizer 
que foi algo completamente diferente do que eu sempre 
via aqui no Senado. Penso que foi em homenagem ao 
meu primeiro dia na Casa.

Sr. Presidente, estão dizendo que o debate gira 
em torno apenas da aprovação dos projetos da hidrelé-
trica. Li o projeto com um pouco mais de calma – como 
venho da iniciativa privada, meus advogados sempre 

me ensinaram a ler com mais calma as entrelinhas, 
as vírgulas e tudo o mais – e, quando cheguei ao art. 
3º, percebi que versa:

Art. 3º Os estudos citados no art. 1º deste 
decreto legislativo serão determinantes para 
viabilizar o empreendimento, e, sendo aprova-
do pelos órgãos competentes, permitem que o 
Poder Executivo adote as medidas previstas na 
legislação, objetivando a implantação do apro-
veitamento hidroelétrico do Belo Monte.

Penso que com isso estamos aprovando tudo e 
não somente os projetos. Creio que aprovamos a hi-
drelétrica inteira.

O Senador Luiz Otávio defendeu muito este pro-
jeto, e com razão.

Apóio V. Exª, Senador Luiz Otávio, porque, se o 
projeto é de interesse do seu Estado, é razoável que V. 
Exª queira ouvir o seu Governador, os seus Prefeitos 
e a população. Se aprovarmos o que está aqui, apro-
varemos a totalidade do projeto.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Continua em discussão. (Pausa.)
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º 

Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro 
para justificar a emenda.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para jus-
tificar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, volto 
à tribuna para defender oralmente a apresentação da 
Emenda nº 1 ao projeto de decreto legislativo que au-
toriza ao Poder Executivo implantar o aproveitamento 
hidrelétrico de Belo Monte.

Presidente Renan Calheiros, esta emenda visa 
a um acordo para que possamos aprovar hoje esse 
decreto legislativo, que, como já foi dito aqui, é de in-
teresse da Nação e do Estado do Pará.

Como bem disse o Senador Luiz Otávio na dis-
cussão do projeto, a preocupação – não só dele, como 
nossa, em particular, e acredito que de todos os Se-
nadores do Estado do Pará – é de que o Governo do 
Estado e o Governo dos Municípios que serão atingidos 
pela obra possam participar também da discussão dos 
estudos de impacto ambiental e do EIA/RIMA.

É essa a emenda que quero apresentar, Presi-
dente Renan Calheiros, pedindo o apoio das Srªs e 
dos Srs. Senadores para que possamos, sendo ela 
incluída, aprovar ainda hoje a matéria, autorizando o 
projeto de decreto legislativo.

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Ouço V. 
Exª com prazer.

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – É apenas para 
deixar muito claro, porque, normalmente, as palavras 
são usadas – estão aí as notas taquigráficas e a maio-
ria dos Senadores da Casa – e esclareci bem o meu 
posicionamento: nós, os paraenses, o Governo e o 
povo do Pará, somos favoráveis ao projeto. A Hidrelé-
trica de Belo Monte é muito importante para o Pará e 
para o Brasil inclusive. Fui bem claro e falei de Tucuruí, 
de Carajás, de Parauapebas, de Barcarena, de Orixi-
miná, do rio Trombetas, de toda a questão de que o 
Estado é hoje atingido por grandes projetos, que são 
ali instalados há aproximadamente trinta ou quarenta 
anos. Porém, dissemos apenas – e desde o início –, 
no encaminhamento e na discussão da urgência do 
requerimento, que o que queríamos era a oportunida-
de de ouvir a representação legal e constitucional do 
Estado e dos Municípios, como deixei bastante claro 
aqui na minha manifestação. Parabéns pela sua ilumi-
nada emenda. V. Ex.ª teve a capacidade de sintetizar 
aquilo que é de mais importante para todos nós. Com 
certeza, não seremos obstáculo para a votação, não 
haverá mais pedido de verificação de quórum e apro-
varemos a emenda. Com certeza, será melhor para o 

Pará, mas principalmente, Senador Flexa Ribeiro, será 
melhor para o Brasil. Muito obrigado.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
a V. Ex.ª, Senador Luiz Otávio, que contribui para que 
a nossa emenda tenha aprovação.

Tenho absoluta certeza, como o Senador Luiz 
Otávio aqui explicitou, que ele também é favorável à 
aprovação do decreto legislativo, como nós somos fa-
voráveis, e também a Senadora Ana Júlia, que se po-
sicionou favorável à aprovação. Então, os Senadores 
do Estado do Pará são todos favoráveis.

Queremos apenas, Presidente Renan, ressalvar 
que o Governo do Estado e os Municípios atingidos 
pela obra tenham a oportunidade de...

A Sr.ª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – V. 
Ex.ª me concede uma aparte?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já con-
cedo o aparte a V. Exª, Senadora Ana Júlia.

...tenham a oportunidade de colocar as suas pre-
ocupações por ocasião da discussão do projeto para 
a elaboração do EIA/RIMA. 

Senadora Ana Júlia Carepa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª, infelizmente, 
está justificando uma proposição e não pode conce-
der apartes.

Darei a palavra à Senadora Ana Júlia, com muito 
prazer, para encaminhar a votação, daqui a pouco.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Era o que 
tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Encerrada a discussão, com apresentação de 
emenda, concedo a palavra ao Senador José Sarney 
para emitir parecer sobre a emenda.

Antes de conceder a palavra ao Senador José 
Sarney, prorrogo a sessão por mais uma hora, para 
que possamos concluir a Ordem do Dia.

PARECER Nº 1.083, DE 2005 – PLEN

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para proferir 
parecer. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 
latinos já nos ensinavam que o que abunda não pre-
judica. De maneira que pode ser redundante mas de-
vemos aceitar a emenda proposta, embora eu queira 
fazer algumas considerações.

No decreto autorizativo, já encontramos todos 
os modos de audiência dos Estados e dos Municípios 
envolvidos no projeto da Hidrelétrica de Belo Monte. 
Quando falamos na avaliação da Bacia do Rio Xingu, 
quando falamos no estudo de natureza antropológica, 
evidentemente esses estudos é que vão delimitar quais 
são as áreas atingidas. Nós, hoje, não podemos dizer 
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quais são os Municípios atingidos. Se não há projeto, 
não há estudo, e não temos como dizer quais são os 
Municípios atingidos. Agora, quanto ao Pará, a hidre-
létrica será realizada naquele Estado. 

Eu apenas faria uma modificação na redação que 
foi proposta. Eu não diria que “terão a participação do 
Estado do Pará e dos Municípios atingidos”. Não se 
pode dizer “atingidos”, mas “do Estado do Pará” so-
mente, e sem falar nos Municípios, porque, ao falar no 
Estado do Pará, já estamos falando nos Municípios.

Se aceitássemos essa extensão, teríamos de 
dizer até “nos outros Estados”, porque, quando se 
fala na Bacia do Xingu, não é só o Pará que está sen-
do enfocado. A Bacia do Xingu inclui outros Estados 
também. Mas como a localização está na curva do rio 
Xingu, no Estado do Pará, colocaríamos no decreto o 
Estado do Pará, sem prejuízo da audiência dos outros 
Estados, porque eles vão ser ouvidos, pois eles estão 
dentro do estudo da bacia.

Assim, eu faria uma modificação. Receberia a 
emenda, mesmo que com ela tenhamos que devolver 
à Câmara dos Deputados. 

Mas a emenda não modifica nada, porque é uma 
emenda apenas de redação. Estamos colocando no 
texto “o Estado do Pará”, mas não há modificação. Não 
se modifica o decreto em nada. De maneira que acho 
que se trata simplesmente de uma emenda de redação. 
Se V. Exª aceita, o parecer é favorável, e apresento a 
seguinte emenda de redação, apenas acrescentando 
“o Estado do Pará”.

É a seguinte a emenda:

EMENDA Nº 2–RELATOR (DE REDAÇÃO) 
AO PDS Nº 343, DE 2005

Inclua-se no parágrafo único, do art. 2º, após 
“deste artigo”, a seguinte expressão:

“..., com a participação do Estado do 
Pará, em que se localiza a hidrelétrica”.

Sala das sessões, 12 de julho de 2005. – Sena-
dor José Sarney, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do nobre Relator, o Senador José 
Sarney, é favorável, com a Emenda nº 2, de redação.

Em votação o projeto, sem prejuízo das emen-
das.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para encaminhar, concedo a palavra à Sena-
dora Ana Júlia Carepa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, eu só queria a confirmação: se, com 
emenda apenas de redação, precisaria voltar à Câma-
ra. Se for emenda de redação, até onde sabemos, não 
precisa voltar. Eu quero dizer para todos e para todas 
que não sou contra, porque isso já está garantido na 
lei. Estamos votando uma redundância. A legislação 
ambiental é clara: em qualquer projeto – seja hidre-
létrica ou o que for – que tenha impacto ambiental, é 
necessário ouvir a sociedade, o governo. É a lei, foi 
feita no Congresso Nacional a legislação ambiental. 
A lei prevê isso.

Então, não sou contra, mas acho que estamos 
fazendo uma redundância ao votar. O Senador Sarney 
falou que o que abunda não prejudica, mas, em tese, 
minha preocupação é que prejudica, sim, no tempo. 
Por isso, estou querendo saber se é só uma emenda 
de redação, porque a legislação já está garantindo. Se 
se vai fazer um estudo de impacto ambiental, um rela-
tório de impacto ambiental, uma avaliação ambiental, 
um relatório de impacto ambiental, uma avaliação am-
biental integrada, um estudo de natureza antropológica, 
tudo isso exige realizar audiências, ouvir a sociedade 
toda, ouvir, além dos poderes constituídos, toda a so-
ciedade, todos. Só faço esse alerta. Não serei contra, 
mas acho que estamos sendo redundantes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Ana Julia, o nobre Relator concluiu 
que a emenda é de redação. Se o Plenário assim o 
entender, o projeto vai à promulgação.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se o Plená-
rio entender como emenda à redação, já disse que é 
redundante, está incluído nos estudos. Evidentemente 
ninguém fará um estudo de uma hidrelétrica no Es-
tado do Pará sem ouvir o Estado do Pará, sem ouvir 
as comunidades que serão atingidas, os Municípios. 
Mas, apenas, para redundância, podemos incluir como 
emenda de redação. Se a emenda for modificativa, o 
parecer será contrário.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-Sol – AL) – Sr. 
Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço ao Senador José Sarney. Para en-
caminhar, concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-Sol – AL. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, sei que existe a necessidade de votar o 
mais rápido possível a matéria referente à Universidade 
da Bahia, do Mato Grosso do Sul – estão todos aqui 
me pressionando. Porém, eu vinha antes dizendo que 
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iria abster-me dessa votação. Conversei com o Gabei-
ra, com entidades ligadas aos povos indígenas, aos 
ambientalistas, e refleti também sobre o modelo que 
penso de Congresso Nacional. Quanto ao modelo que 
penso de Congresso Nacional, com todo o respeito a 
todos nós que somos Senadores, nem sempre o que 
sai da nossa cabeça ou é articulado por representa-
ções políticas se reflete naquilo que as populações 
que querem participar do debate.

Existe uma coisa que volto a repetir: por mais que 
exista o termo de referência para o estudo de impacto 
ambiental, por mais que a licença ambiental ainda vá ser 
constituída, este projeto não é um projeto autorizativo qual-
quer. Os empreendedores não poderiam sequer entrar 
lá para fazer o estudo ambiental se não houvesse esse 
Decreto autorizando o Congresso Nacional a fazê-lo. 

Assim sendo, como eu penso um Congresso 
Nacional diferente, que possa fazer as audiências pú-
blicas aqui, antes da elaboração da Legislação, vou 
votar contra.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, não desejando mais gerar a polêmica, por-
que vou atender ao apelo do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, direi apenas o seguinte: é redundância, é 
verdade, nós aceitamos o acordo, mas, é muito impor-
tante o Governo do Estado estar incluído no Projeto 
de Decreto Legislativo, porque representa o Estado, os 
Municípios, as associações e o povo em geral.

Já vimos, em outros momentos, não ouvirem o 
Governo do Estado. Não é verdade o que falaram aqui 
que, em todas as ações do Governo Federal, o Gover-
no do Estado é ouvido. Não é. Está aí o exemplo do 
caso da Irmã Dorothy. As forças federais foram para lá, 
tiraram plantão 20 ministros, depois, não ficaram mais 
lá. Tiraram toda a estrutura de segurança e o Estado 
do Pará é que está lá como esteve desde o início: o 
prefeito, os vereadores, a comunidade e o Governo do 
Estado dando apoio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em votação o projeto, sem prejuízo das emen-
das.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o pro-
jeto, sem prejuízo das emendas, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.)

Aprovado, contra os votos da Senadora Heloísa 
Helena e do Senador Geraldo Mesquita Júnior.

Em votação a Emenda nº 2, de redação, no en-
tendimento do Relator, não havendo objeção.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada, contra o voto do Senador Tião Viana 
e abstenção da Senadora Ana Júlia Carepa, além do 
voto contrário da Senadora Heloísa Helena, como an-
teriormente anunciado.

Fica prejudicada a Emenda nº 1, de Plenário.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 343, de 2005, que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.084, DE 2005

DA COMISSÃO DIRETORA

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 343, de 2005 (nº 1.785, de 
2005, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 343, de 2005 (nº 

1.785, de 2005, na Câmara dos Deputados, que au-
toriza o Poder Executivo a implantar o aproveitamento 
hidrelétrico de Belo Monte, localizado em trecho do Rio 
Xingu, no Estado do Pará, a ser desenvolvido após 
estudos de viabilidade pela Centrais Elétricas Brasi-
leiras S.A. – ELETROBRÁS, consolidando a emenda 
de redação aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de julho de 
2005. – 

ANEXO AO PARECER Nº 1.084, DE 2005

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 343, de 2005 (nº 1.785, de 
2005, na Casa de origem).

Autoriza o Poder Executivo a implantar 
o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, 
localizado em trecho do Rio Xingu, no Es-
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tado do Pará, a ser desenvolvido após es-
tudos de viabilidade pela Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É autorizado o Poder Executivo a implantar 

o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte no trecho 
do Rio Xingu, denominado “Volta Grande do Xingu”, 
localizado no Estado do Pará, a ser desenvolvido após 
estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental 
e outros que julgar necessários.

Art. 2º Os estudos referidos no art. 1º deste de-
creto legislativo deverão abranger, dentre outros, os 
seguintes:

I – Estudo de Impacto Ambiental – EIA;
II – Relatório de Impacto Ambiental – Rima;
III – Avaliação Ambiental Integrada – AAI da ba-

cia do Rio Xingu; e
IV – estudo de natureza antropológica, atinente 

às comunidades indígenas localizadas na área sob in-
fluência do empreendimento, devendo, nos termos do 
§ 3º do art. 231 da Constituição Federal, ser ouvidas 
as comunidades afetadas.

Parágrafo único. Os estudos referidos no caput 
deste artigo, com a participação do Estado do Pará, em 
que se localiza a hidroelétrica, deverão ser elaborados 
na forma da legislação aplicável à matéria.

Art. 3º Os estudos citados no art. 1º deste De-
creto Legislativo serão determinantes para viabilizar 
o empreendimento e, sendo aprovados pelos órgãos 
competentes, permitem que o Poder Executivo adote as 
medidas previstas na legislação objetivando a implan-
tação do Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte.

Art. 4º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o projeto e a Emenda nº 2, e estando 
a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata 
apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a re-

dação final permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O Sr. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 768, DE 2005

Nos termos do art. 336, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal requeremos urgência para o PLC nº 
56 de 2005, que “transforma a Faculdade de Medicina 
do Triangulo Mineiro – FMTM em Universidade Federal 
do Triângulo – UFTM, e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 12 julho de 2005. –

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia-

ção da matéria.
O Sr. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 768, de 2005 – art. 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2005 
(nº 2.681/2003, na Casa de origem), de iniciati-
va do Presidente da República, que transforma 
a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro 
– FMTM em Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro – UFTM e dá outras providências.

Designo o nobre Senador Juvêncio da Fonseca 
para proferir parecer sobre a matéria.

Com a palavra V. Exª.

PARECER Nº 1.085, DE 2005–PLEN

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, vem ao exame desta Casa o 
Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2005, de iniciativa 
do Poder Executivo, que transforma a Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro em Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro e dá outras providências.

A Faculdade de Medicina, criada em 1953, cons-
titui autarquia em regime especial sob a supervisão 
do Ministério da Educação, com sede em Uberaba, 
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Estado de Minas Gerais. Além da graduação em Me-
dicina, Biomedicina e Enfermagem, a instituição ofe-
rece cursos de pós-graduação nos níveis de mestra-
do em Patologia, Medicina Tropical e Infectologia, e 
de doutorado em Patologia, contando com um corpo 
discente de mais de seiscentos alunos e docente de 
cerca de cento e cinqüenta professores, metade dos 
quais doutores.

Seu hospital-escola atende a toda a região do 
Triângulo Mineiro, sul de Goiás, norte de São Paulo e 
leste de Mato Grosso. 

Tais dados estão a evidenciar que as dimensões e 
o papel desempenhado por essa Instituição Federal de 
Ensino justificam a sua transformação em Universidade, 
conforme salientado na Exposição de Motivos. 

Ante o exposto e entendendo meritória a proposi-
ção, o parecer é pela constitucionalidade e juridicidade 
do Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2005. 

Sr. Presidente, quero exaltar aqui a iniciativa da 
Bancada de Minas Gerais no Senado, de modo espe-
cial do Senador Aelton Freitas, que há algum tempo 
insiste para que esse projeto, em regime de urgência, 
chegasse ao momento presente. 

Tendo ancestrais mineiros, agradeço a oportuni-
dade desta relatoria e parabenizo a Bancada de Minas 
Gerais no Senado.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº  DE 2005-PLEN

Em substituição à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 56, de 2005 (PL nº 
2.681, de 2003, na origem), que transforma 
a Faculdade de Medicina do Triângulo Mi-
neiro – FMTM em Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro – UFTM e dá outras pro-
vidências.

Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Vem ao exame desta Casa o Projeto de Lei da 
Câmara nº 56, de 2005 (PL nº 2.681, de 2003, na ori-
gem), de iniciativa do Poder Executivo, que transforma 
a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro – FMTM 
em Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 
e dó outras providências.

A proposição, vazada em quatorze artigos, foi 
aprovada no dia 6 do corrente mês pelo plenário da 
Câmara dos Deputados, com pareceres favoráveis das 
Comissões de Comissão e Justiça e de Cidadania, de 

Educação e Cultura, de Finanças e Tributação e de 
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Os três primeiros artigos do projeto determinam 
a transformação da FMTM em universidade federal e 
prevêem os objetivos e princípios norteadores da atu-
ação da instituição. Os arts. 4º a 6º cuidam da redistri-
buição dos cargos existentes e da criação de cargos 
para integrar o quadro de pessoal da nova universidade, 
bem assim da manutenção da estrutura organizacio-
nal anterior necessária à continuidade dos cursos em 
funcionamento. O art. 7º versa sobre a administração 
superior da entidade, a ser exercida pelo Reitor e pelo 
Conselho Universitário. Os arts. 8º a 11 tratam do pa-
trimônio da IJFTM e dos recursos

orçamentários que lhe serão destinados. Por der-
radeiro, os arts. 12 a 14 veiculam as disposições finais 
e transitórias, além da cláusula de vigência.

Na Exposição de Motivos Interministerial nº 98, 
de 28 de agosto de 2003, que acompanha a proposi-
ção, é salientado que:

A transformação da FMTM em Universidade Espe-
cializada na área de Saúde propiciará maior agilidade 
para responder às necessidades de expansão do en-
sino em sua área de atuação, bem como a autonomia 
universitária irá conferir à nova UFTM agilidade para 
responder à demanda da população em sua área de 
abrangência de aproximadamente 400 municípios, por 
novos profissionais da área de saúde.

Possibilitará também que, constatada a necessi-
dade de atualização do perfil dos profissionais formados 
pela Instituição novas medidas que se fizerem neces-
sárias poderão ser rapidamente implementadas.

[...] a estrutura política, administrativa e científica 
da instituição já é muito parecida com a de uma univer-
sidade, razão pela qual a transformação ora proposta 
praticamente não implicará incremento de despesas 
pra a União. Os únicos gastos adicionais serão com a 
adequação de estrutura administrativa da UFTM, que 
incorporará os seguintes novos cargos: 1 CD– 1,3 
CD-3, 11 FG– 1 e 15 FG-3 que, por sua vez, serão 
compensados pela extinção de 13 FG-4 e 4 FG-5 atu-
almente existentes na FMTM, resultando, ao final, um 
aumento na despesa anual com folha de pagamento 
de apenas R$359,6 mil.

Em virtude da aprovação de requerimento de 
urgência, nos termos do art. 336, II, do Regimento In-
terno do Senado Federal, III designado para proferir 
parecer em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, quanto aos aspectos constitu-
cionais e administrativos do projeto, cabendo a outro 
relator o exame de seu mérito, em substituição à Co-
missão de Educação.
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II – Análise

A FMTM, criada em 1953, constitui autarquia em 
regime especial sob a supervisão do Ministério da Edu-
cação, com sede em Uberaba MC. Além da graduação 
em medicina, biomedicina e enfermagem, a instituição 
oferece cursos de pós-graduação nos níveis de mes-
trado em patologia, medicina tropical e infectologia, e 
de doutorado em patologia, contando com um corpo 
discente de mais de 600 alunos e docente de cerca de 
150 professores, metade dos quais doutores.

Seu Hospital Escola atende toda a região do 
Triângulo Mineiro, sul de Goiás, norte de São Paulo e 
leste do Mato Grosso.

Tais dados estão a evidenciar que as dimensões e 
o papel desempenhado por essa Instituição Federal de 
Ensino justificam a sua transformação em Universidade, 
conforme salientado na Exposição de Motivos.

No tocante aos aspectos constitucionais, cumpre 
ressaltar que a matéria se enquadra entre aquelas às 
quais compete ao Congresso Nacional dispor, por meio 
de lei, sujeita à sanção presidencial, a teor do art. 48, 
XI, da Constituição Federal, havendo sido observada a 
regra de iniciativa privativa do Presidente da República, 
inserta no art. 61, § 1º, II, e, da mesma Cada.

Quanto ao atendimento das normas financeiras 
a serem observadas no aumento de despesa, inscul-
pidas no art. 169, § 1º, da Lei Maior, insta mencionar 
que existe autorização na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para a criação dos novos cargos (art. 85 da Lei 
nº 10.934, de 2004), bem como a Lei Orçamentária do 
presente exercício (Lei nº 11.100, de 2005) prevê, em 
seu Anexo V, um limite de gastos de R$719.864.669,00 
destinados ao provimento de cargos vagos ou criados 
nos órgãos e entidades do Poder Executivo, em um 
total, para a área de Seguridade Social, Educação e 
Esportes, de 13.911 vagas.

III – Voto

Ante o exposto e entendendo meritória a proposi-
ção, o parecer é pela constitucionalidade e juridicidade 
do Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2005.

Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Senador Juvêncio da Fonseca é 
favorável; portanto, pela aprovação da matéria.

Designo o nobre Senador Aelton Freitas para 
proferir parecer sobre a matéria, em substituição à 
Comissão de Educação. Tem a palavra V. Exª.

PARECER Nº 1.086, DE 2005 – PLEN

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senado-

res, chega a esta Casa o Projeto de Lei da Câmara 
nº 56, de 2005 (PL nº 2.681, de 2003, na origem), de 
iniciativa do Poder Executivo, que transforma a Facul-
dade de Medicina do Triângulo Mineiro – FMTM, em 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFMTM 
e dá outras providências.

Os três primeiros artigos, Sr. Presidente, deter-
minam a transformação da FMTM em Universidade 
Federal e prevêem os objetivos de princípios da atu-
ação da instituição, dentro da indissociabilidade entre 
pesquisa, ensino e extensão. 

Os art. 4º a 6º cuidam da redistribuição dos car-
gos existentes e de criação de cargos para integrar o 
quadro de pessoal da nova universidade, bem como 
a manutenção da estrutura anterior, responsável pela 
continuidade dos cursos em funcionamento.

O art. 7º versa sobre a administração superior 
da instituição a ser exercida pelo reitor e pelo conse-
lho universitário.

Os art. 8º a 11 tratam do patrimônio da UFMTM 
e dos recursos orçamentários que lhe serão destina-
dos.

Por fim, os art. 12 a 14 estabelecem as disposi-
ções finais e transitórias além da causa de vigência.

Além disso, Sr. Presidente, argumenta-se que a 
sua atual estrutura política, administrativa e científica 
já é muito parecida com a de uma universidade, do que 
se depreende serem poucas as despesas adicionais 
para sua transformação.

Em virtude da aprovação do requerimento de 
urgência, nos termos do art. 336, II, do Regimento 
Interno do Senado Federal, fui designado para profe-
rir parecer em substituição à Comissão de Educação 
quanto ao mérito.

Análise.
A FMTM, criada em 1953, constitui autarquia em 

regime especial, sob a supervisão do Ministério da Edu-
cação, com sede na minha cidade de Uberaba, Minas 
Gerais. Além da graduação em Medicina, Biomedicina 
e Enfermagem, ela oferece cursos de pós-graduação 
no nível de mestrado em Patologia, Medicina Tropical 
e Infectologia e de doutorado em Patologia. Conta 
com um corpo docente de 150 professores, metade 
dos quais doutores, o que significa seu natural cre-
denciamento a tornar-se universidade. Seu hospital, 
com serviço de excelência, atende a toda a região do 
Triângulo Mineiro e outros Municípios mineiros, como 
também o sul de Goiás, parte de São Paulo, leste do 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Tais dados evidenciam, Sr. Presidente, a matu-
ridade da instituição para assumir o status de univer-
sidade, ao lado de outras tantas no Estado de Minas 
Gerais, e poder desenvolver com maior profundidade 
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e amplitude a pesquisa, o ensino e a extensão com os 
benefícios da autonomia, o que está demonstrado na 
exposição de motivos.

Por último, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
quanto ao mérito da matéria na questão da política 
educacional, o projeto está em consonância não so-
mente com os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, como também com as atuais 
discussões e propostas da reforma de educação su-
perior, na linha da expansão e qualificação das univer-
sidades públicas brasileiras.

Neste parecer, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena-
dores, não são tratados os aspectos de constituciona-
lidade e juridicidade, já abordados anteriormente pelo 
nobre Senador Juvêncio da Fonseca.

Quanto ao atendimento de normas financeiras, 
exame minucioso de nossa consultoria indicou a exis-
tência de autorização para a criação de novos cursos, 
conforme o art. 85, da Lei nº 10.934, de 2004, bem como 
a previsão de limites de gastos superiores aos pratica-
dos em 2004, na Lei Orçamentária de 2005, Lei de nº 
11.100, de 2005, razões que viabilizam os aumentos 
de pessoal e de recursos requeridos pelo projeto.

Com isso, Sr. Presidente, o nosso voto, como 
Relator, substituindo a Comissão de Educação, é pela 
aprovação do projeto. Desde já eu agradeço aos no-
bres Senadores e à liderança do Governo, em es-
pecial o Senador Aloizio Mercadante, o apoio a esta 
proposição.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº  ,  DE 2005 – PLEN

No Plenário, em substituição à Co-
missão de Educação, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 56 (PL nº 2.681, de 2003, 
na origem), que transforma a Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM,) em 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM) e dá outras providências.

Relator: Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Casa o Projeto de Lei da Câmara 
nº 56, de 2005 (PL nº 2.681, de 2003, na origem) de 
iniciativa do Poder Executivo, que transforma a Facul-
dade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), em 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e 
dá outras providências.

A proposição foi aprovada no plenário da Câ-
mara dos Deputados, com pareceres favoráveis das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de 

Educação e Cultura, de Finanças e Tributação e de 
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Os três primeiros artigos determinam a transfor-
mação da FMTM em universidade federal e prevêem 
os objetivos e princípios de atuação da instituição, 
dentro da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 
extensão. Os art. 4º a 6º cuidam da redistribuição dos 
cargos existentes e da criação de cargos para integrar 
o quadro de pessoal da nova universidade, bem como 
da manutenção da estrutura anterior responsável pela 
continuidade dos cursos em funcionamento. O art. 7º 
versa sobre a administração superior da instituição, a 
ser exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário. 
Os arts. 8º a 11 tratam do patrimônio da UFTM e dos 
recursos orçamentários que lhe serão destinados. Por 
fim, os arts. 12 a 14 estabelecem as disposições finais 
e transitórias, além da cláusula de vigência.

Na Exposição de Motivos Interministerial nº 98, de 
28 de agosto de 2003, que acompanha a proposição, 
enfatiza–se que a transformação da FMTM se dá sob 
forma de universidade especializada na área da saú-
de, para maior agilidade em responder às demandas 
de expansão do ensino e provimento de profissionais 
para cerca de 400 municípios da área de abrangência. 
O fato de a instituição adquirir autonomia administra-
tiva lhe dará maior flexibilidade em todos os sentidos 
da atuação universitária.

Além disso, se argumenta que sua atual estrutura 
política administrativa e científica já é muito parecida 
com a de uma universidade, do que se depreende se-
rem mínimas as despesas adicionais para sua trans-
formação. A folha de pagamento, por exemplo, terá um 
aditivo anual de apenas R$359.600,00.

Em virtude da aprovação de requerimento de 
urgência, nos termos do art. 336, II, do Regimento In-
terno do Senado federal, fui designado para proferir 
parecer em substituição à Comissão de Educação, 
quanto ao mérito.

II – Análise

A FMTM, criada em 1953, constitui autarquia 
em regime especial sob a supervisão do Ministério da 
Educação, com sede em Uberaba, MG. Além da gra-
duação em Medicina, Biomedicina e Enfermagem, ela 
oferece cursos de pós–graduação no nível de mestra-
do em Patologia, Medicina Tropical e infectologia, e de 
doutorado em Patologia. Conta com um corpo docente 
de 150 professores, metade dos quais doutores, o que 
significa seu natural credenciamento a tornar–se uni-
versidade. Seu hospital, com serviços de excelência 
atende a toda a região do Triângulo e outros municípios 
mineiros, sul de Goiás parte de São Paulo e leste do 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
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Tais dados evidenciam a maturidade da institui-
ção para assumir o status de universidade, ao lado 
de outras tantas no Estado de Minas Gerais, e poder 
desenvolver com maior profundidade e amplitude a 
pesquisa, o ensino e a extensão com os benefícios 
da autonomia – o que está demonstrado na exposi-
ção de motivos.

Por último, quanto ao mérito da matéria na ques-
tão da política educacional, o projeto está em conso-
nância não somente com os preceitos da Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação como também com as 
atuais discussões e propostas da reforma da educa-
ção superior, na linha da expansão e qualificação das 
universidades públicas brasileiras.

Nesse parecer não são tratados os aspectos de 
constitucionalidade e juridicidade, já abordados ante-
riormente. Quanto ao atendimento de normas financei-
ras, exame minucioso de nossa Consultoria indicou a 
existência de autorização para criação de novos cargos 
(art. 85 da Lei nº 10.93, de 2004), bem como a previ-
são de limite de gastos superiores aos praticados em 
2004 na Lei Orçamentária (Lei nº 11.100, de 2005), 
razões que viabilizam os aumentos de pessoal e de 
recursos requeridos pelo projeto.

III – Voto

Ante o exposto sobre seu mérito, o parecer é 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 56, 
de 2005.

Sala das Sessões,
Relator, – Aelton Freitas.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a ma-
téria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator, Senador Aelton Freitas, 
é favorável.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua discussão.

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Concedo a palavra para discutir a matéria ao no-

bre Senador Aloizio Mercadante. Depois concederei a 
palavra aos Senadores Tião Viana e Eduardo Azeredo 
com muito prazer.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Quero, basi-

camente, parabenizar o Senador Aelton Freitas pelo 
empenho que teve na aprovação dessa matéria, a am-
pliação da Faculdade de Medicina para a condição de 
Universidade do Triângulo Mineiro, o que vai permitir 
formar profissionais, desenvolver a cultura regional e 
aprofundar a vocação para o desenvolvimento daquela 
região, que já é tão importante econômica e socialmente 
para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil.

Essa política faz parte da diretriz do Governo, 
particularmente do Ministério da Educação, de criar, 
até o final do mandato, mais 760 mil novas vagas no 
ensino superior gratuito, por meio do Prouni e pela 
ampliação de 31 campus universitários nas diversas 
regiões do País.

Portanto, parabéns a Minas e aos Senadores por 
aquele Estado, em particular ao nosso Relator Aelton, 
pelo empenho e a garra com que levou adiante essa 
bandeira do Estado de Minas Gerais.

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Aloizio Mercadante foi o primeiro 
orador inscrito para discutir a matéria, completada a 
instrução.

Concedo a palavra ao segundo orador inscrito 
para discutir a matéria, o Senador Tião Viana.

O SR.  TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir 
a matéria. Sem revisão do orador) – Sr Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, entendo ser este um momento espe-
cial para a região do Triângulo Mineiro. Só uso a palavra 
neste momento de votação de matérias importantes 
porque fui aluno de Pós-Graduação na Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro, que hoje se afirma no 
reconhecimento legal como universidade.

Tive o prazer de participar da festa de reconhe-
cimento dos 50 anos da Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro, quando fui homenageado pela es-
cola como ex-aluno. Tive o prazer de estar ao lado do 
nobre Senador Aelton Freitas, que peregrinou a favor 
dessa matéria, defendendo com toda a grandeza e a 
responsabilidade política esse momento de homena-
gem a Minas Gerais.

Eu só gostaria de render neste momento uma ho-
menagem justa a Juscelino Kubitschek. Foi ele que, na 
década de 50, entendeu que todos os cursos médicos 
brasileiros estavam voltados para o litoral, de costas 
para o interior do Brasil. Como médico mineiro que 
era, entendeu que era preciso interiorizar a formação 
médica no Brasil. Transferiu e instalou a Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro, que milhares de jovens 
já formou. Inclusive o meu Estado do Acre é beneficiado 
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já tendo recebido grandes médicos que colaboram com 
a saúde pública, a partir de um berço de escola que foi 
a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

É justo que neste momento se renda homenagem 
ao Professor Aloisio Prata, talvez o maior parasitolo-
gista vivo do Brasil nos dias de hoje, ao Dr. Edmundo 
Chapadeiro, grande mestre e autor de livro de notório 
conhecimento científico, ao Dr. Edison Reis Lopes e 
a tantos outros que colocaram as pedras fundamen-
tais da história do Curso de Medicina da Faculdade 
do Triângulo Mineiro, que hoje se transforma em Uni-
versidade de Medicina. Homenageio o Dr. João Car-
los Pinto, brilhante cientista cuja família tem história e 
berço ligado à ciência médica brasileira.

Essa universidade que hoje se afirma é uma es-
pécie de sentimento que remonta à história de Carlos 
Chagas, o grande mineiro que desvendou e avançou 
como o maior cientista vivo da história das Américas.

Então, neste momento, só externo alegria em 
saber que haverá mais oportunidades para que jovens 
brasileiros sonhadores com o futuro da Nação possam 
gratuitamente fazer parte de uma universidade tão re-
nomada, tão séria e que tem como pilar fundamental 
a pesquisa científica e o conhecimento, além da soli-
dariedade aos Estados do Brasil.

Parabéns, Senador Aelton Freitas, Senador Edu-
ardo Azeredo, que tem também toda a sua homenagem 
dedicada! Parabéns ao Senador Hélio Costa, na figura 
do seu representante, que é inclusive do Triângulo Mi-
neiro, o Senador Wellington Salgado! Que Minas Ge-
rais continue se engrandecendo com o conhecimento 
científico que presta ao Brasil por meio de seus médi-
cos, cientistas e alunos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Aze-
redo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, Uberaba é uma cidade tradicional 
mineira, como todos sabem, e a nossa Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro, desde a década de 
50, vem formando muitos médicos e profissionais de 
maneira realmente muito correta e com muita qualida-
de. Este projeto, enviado pelo Governo, já aprovado 
pela Câmara dos Deputados e que vem agora para a 
análise do Senado tem o apoio de todos nós, do Se-
nador Aelton Freitas, do Senador Wellington Salga-
do e, evidentemente, tem o meu apoio não só como 
uma pessoa do Estado de Minas, mas também como 

membro da Comissão de Educação. Rendo também 
homenagem ao meu primeiro suplente, Luiz Guaritá 
Neto, que é de Uberaba.

Sr. Presidente, manifesto o meu apoio, como 
membro do PSDB, ao projeto que o Governo envia 
para esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Wellington Sal-
gado para discutir a matéria.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso que 
hoje cheguei com o meu pé direito, porque hoje é o 
meu primeiro dia nesta Casa e estamos aqui aprovan-
do uma universidade para Uberaba.

Está de parabéns não só a população de Ube-
raba e do Triângulo Mineiro, mas também este Go-
verno, que vem sem medo de quebrar paradigmas na 
Educação.

Vejam bem, quando se tem uma faculdade de 
Medicina, com certeza foram criados uma série de 
laboratórios que ficam disponíveis somente durante 
o momento em que ocorre aquele curso de Medicina. 
Agora, com a Universidade do Triângulo Mineiro, os la-
boratórios de anatomia servirão não só para a Medici-
na, mas também poderão ser usados para a Nutrição, 
para a Educação Física e para os demais cursos. Ou 
seja, há um melhor aproveitamento de toda a estrutura 
que está sendo montada.

Este Governo não tem tido medo, como os outros 
tiveram, de criar novas vagas nas instituições públicas, 
por meio do Prouni, tendo à frente o Fernando Haddad, 
que tem essa criatividade maravilhosa de conseguir 
captar alunos para o ensino público ou para o ensino 
privado, de alguma maneira, trocando por impostos.

O mais importante é que este Governo não so-
mente cria cursos, como também possui um grande ór-
gão de avaliação, que é o Inep. Ou seja, uma vez criado 
o curso, depois de um certo tempo, uma comissão de 
especialistas irá averiguar se a qualidade implantada 
é compatível com a exigida pelo Inep. Esse instituto 
está de parabéns, e tenho certeza que vai aprovar a 
qualidade que será implantada nos demais cursos.

Está de parabéns também o Triângulo Mineiro, 
por intermédio do Senador Aelton Freitas. S. Exª traba-
lhou muito por essa aprovação e conseguiu realmente 
reunir os três Senadores de Minas Gerais e os demais 
Senadores em torno dessa idéia. Com certeza, conta-
mos também com o apoio da nossa ABCZ (Associação 
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Brasileira dos Criadores de Zebu), que está presente 
em Uberaba. Afirmo isso porque o meu irmão é um 
grande criador de zebu.

Certamente aquela região se desenvolverá muito, 
não apenas na questão das universidades, como tam-
bém dos alojamentos, dos hotéis, da biblioteca, que 
irá crescer para consultas. Assim, além de estar sendo 
criada uma grande universidade, está-se dinamizando 
toda aquela região. E com a chegada dos jovens, com 
certeza, haverá mais alegria, mais vontade.

Parabéns, Senador Aelton. Parabéns a nós, Se-
nadores de Minas Gerais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador Aelton Freitas.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, desculpem-me por insistir no uso da 
palavra, mas hoje é um dia marcante na minha vida 
e também um marco muito importante na história da 
cidade que escolhi para viver, a cidade de Uberaba. 
Tenho certeza de que hoje a nossa cidade está intei-
ramente ligada na TV Senado, na expectativa e no 
desejo de que este momento acontecesse.

Quero cumprimentar o meu conterrâneo, Senador 
pelo Triângulo Mineiro, Wellington Salgado; o meu cor-
religionário e companheiro, ex-Governador de Minas, 
Eduardo Azeredo; bem como o nobre Relator deste 
projeto pela Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Senador Juvêncio da Fonseca. E peço o apoio 
de todas as Srªs e os Srs. Senadores para que esse 
sonho se torne realidade, não apenas para Uberaba 
como para Minas Gerais e para o País.

O dia de hoje, Sr. Presidente, valeu o meu man-
dato aqui no Senado.

Muito obrigado a todos, ao Senador Tião Viana, 
enfim, a todos os Líderes que nos deram a oportunidade 
de colocar em pauta, de forma urgente urgentíssima, 
este projeto. Tenho a esperança e a certeza de que ele 
será aprovado neste momento por esta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena.

A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL. Para discutir. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, igualmente quero declarar o nosso voto 
favorável a este projeto, que, com certeza, significa 
uma aspiração antiga da comunidade de Uberaba, de 

Minas Gerais, e dar os parabéns a todos os envolvidos 
diretamente com o projeto.

Terei que me ausentar para ir à Comissão Parla-
mentar de Inquérito, mas gostaria de registrar – embo-
ra saiba que não se pode deixar voto por antecipação 
– meu apoio à reivindicação igualmente legítima que 
expôs há pouco o Senador Ramez Tebet, que ficou me 
pressionando para eu nem falar muito sobre o tema 
anterior, para garantir que a votação fosse o mais rá-
pida possível, em relação a Mato Grosso do Sul e, de 
forma muito especial, também à Bahia.

Assinei o requerimento de urgência apresentado 
pelos três Senadores da Bahia e tive a oportunidade 
de ir à cidade de Cruz, há alguns anos. Portanto, pude 
conhecer aquela escola centenária da cidade. Sei que 
se trata de um projeto muito antigo. Na época em que 
eu estive lá com o Deputado Walter Pinheiro e com o 
Orlandinho – que, na época, era Vereador –, essa já 
era uma aspiração muito grande. Foram promovidas 
mais de 28 audiências públicas, como aqui já foi dito 
pelos Senadores da Bahia.

Todos os cursos, Senador Tião Viana, tinham 
uma relação com as cidades da região. Por exemplo: 
no caso de Cachoeira, que é uma cidade histórica, o 
curso de Arquitetura; em Valença, o curso de Engenha-
ria Naval. Então, esse projeto significa a possibilidade 
de atendimento de mais de um milhão de pessoas da 
região, com a descentralização do ensino, da pesqui-
sa e da extensão.

Além de saudar o povo maravilhoso e querido da 
Bahia e os três Senadores do Estado, que solicitaram 
o regime de urgência e realmente fizeram um esforço 
para que isso fosse votado aqui hoje, quero dizer, de 
uma forma muito especial, da minha alegria de ver 
sendo hoje votado este projeto. Há muitos anos, estive 
na cidade de Cruz, com o Deputado Walter Pinheiro, 
vi o centro de pesquisas da Embrapa e vi as pessoas 
da universidade. Foi um momento muito especial da 
minha vida, de muito carinho, de muitas flores e de 
muitos beijos.

Então, eu não poderia deixar de fazer também 
essa homenagem.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Não havendo mais quem peça a palavra, de-
claro encerrada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Meus parabéns, em nome da Mesa, à repre-
sentação de Minas Gerais no Senado Federal, o Se-
nador Aelton Freitas, o Senador Wellington Salgado de 
Oliveira, que ontem tomou posse aqui em substituição 
ao Senador Hélio Costa, e o Senador Eduardo Azere-
do, ex-Governador do Estado, que também participou 
dessa mobilização e, portanto, merece os parabéns 
pela aprovação deste projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 769 , DE 2005 

Senhor Presidente , 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

inciso II, do regimento interno, para o Projeto de Lei 
da Câmara nº  57, de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos  
do § 1º do art. 64 da Constituição.) 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 769, de 2005 – art. 336, II.)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2005 
(nº 4.659/2004, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a instituição da Fundação Universida-
de Federal da Grande Dourados – UFGD, por 
desmembramento da Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, e dá 
outras providências.

A Presidência esclarece ao Plenário que a maté-
ria tramita em regime de urgência constitucional e foi 
despachada simultaneamente às Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania e de Educação.

Poderão ser oferecidas emendas à matéria até 
o encerramento da discussão.

Designo o Senador Ramez Tebet para proferir 
parecer sobre a matéria, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania e também à Co-
missão de Educação.

Com a palavra V. Exª, Senador Ramez Tebet.

PARECER Nº 1.087, DE 2005–PLEN

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de fazer a leitura do relató-
rio propriamente dito, eu queria dirigir umas palavras 
ao Senador Wellington Salgado de Oliveira, que está 
chegando à Casa.

Manifesto a minha satisfação em tê-lo aqui, Sena-
dor, dizendo a V. Exª, que afirmou ter entrado com o pé 
direito, votando matérias importantes, que estou nesta 
Casa no meu segundo mandato e posso afirmar que raras 
vezes se votam, de uma vez só, projetos tão importantes. 
V. Exª, que vem da área de educação, votou o projeto 
referente à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
em Uberaba, e votará, com toda a certeza, os projetos 
relativos à Universidade Federal da Grande Dourados e 
à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Não há 
felicidade maior, porque o grande investimento neste País 
deve ser realmente no setor de educação.

Sr. Presidente, está em exame nesta Casa o Proje-
to de Lei nº 57, de 2005, de iniciativa do Poder Executivo 
– daí também as nossas homenagens ao Presidente 
Lula, ao Ministro Tarso Genro e a alguns Ministros que 
o antecederam –, que dispõe sobre a instituição da Fun-
dação Universidade Federal da Grande Dourados por 
desmembramento da Fundação Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

A matéria foi aprovada em regime de urgência na 
Câmara dos Deputados, passou por várias Comissões 
na Casa coirmã e autoriza a instituição da Fundação 
Universidade Federal da Grande Dourados, entidade 
de natureza pública vinculada ao Ministério da Educa-
ção, com sede e fórum no Município de Dourados, no 
nosso Estado de Mato Grosso do Sul. A sua formação 
dar-se-á mediante desmembramento da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, o campus 
de Dourados, da Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul, oferece, Senador Wellington Salgado, doze 
cursos de graduação, seis de especialização, quatro de 
mestrado e um de doutorado, conta com 125 docentes, 
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100 dos quais pertencentes ao quadro de carreira da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Não foram oferecidas emendas a este projeto. 
Quanto à sua constitucionalidade, foram observados 
todos os requisitos constitucionais e regimentais. Por 
isso, o parecer é pela aprovação do projeto de lei tan-
to na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
quanto na Comissão de Educação. Estou tendo o pri-
vilégio de apresentar o relatório aqui em nome dessas 
duas Comissões.

Quero dizer que vale a pena lutar, quero dizer que 
vale a pena sonhar, porque poucos sabem que a luta 
para a criação desta Universidade já vai alcançando os 
22 anos. Lembro, para fazer justiça, por exemplo, que, 
na Câmara dos Deputados, em 1983, o então Depu-
tado Sérgio Cruz – tomara que ele esteja ouvindo – já 
lutava pela implantação da Universidade Federal da 
Grande Dourados.

A região da Grande Dourados é pólo de desen-
volvimento agropecuário do Estado de Mato Grosso 
do Sul, sendo, portanto, um dos principais pólos eco-
nômicos e populacionais do Estado. Abrange 37 mu-
nicípios, corresponde a 15,6% do território estadual e 
é ocupada por 41% da população de Mato Grosso do 
Sul, cerca de 700 mil habitantes. 

Acompanhei toda a tramitação desde que cheguei 
ao Senado da República e posso dizer que, nesta legis-
latura, as Bancadas de Mato Grosso do Sul aqui no Se-
nado e na Câmara Federal atuaram em conjunto. Foram 
várias as audiências no Ministério da Educação.

Vejo o Deputado Federal Geraldo Resende, que 
representa a região da Grande Dourados e que está 
aqui há muito tempo esperando pela votação que vai 
acontecer agora. S. Exª foi um grande batalhador, junto 
com outros companheiros, e carregou este projeto. Ele 
me alertou para a necessidade do regime de urgência, 
tamanha a sua ânsia de servir e de ver realmente criada 
a Universidade Federal da Grande Dourados.

Sr. Presidente Renan Calheiros, não posso dei-
xar de agradecer a V. Exª, que permitiu que esta ma-
téria chegasse aqui em regime de urgência, como fez 
no caso das outras universidades. Já cumprimentei a 
Bancada federal e quero cumprimentar os meus com-
panheiros de luta, os meus dois Senadores, o Senador 
Juvêncio da Fonseca, que se encontra presente, e o 
Senador Delcidio Amaral, que não está presente.

O Senador Juvêncio só não está relatando esta 
matéria, Sr. Presidente, por que pedi a ele para fazê-lo. 
Falei: “Olha, sou mais antigo que você, Juvêncio, aqui 
no Senado da República e desejo relatar esta maté-
ria”. Entramos em entendimento e agradeço a V. Exª. 
Dourados jamais vai esquecer que V. Exª compartilhou 

desta luta para chegarmos a este momento grandioso 
para toda a nossa Dourados.

Quero agradecer também aos Líderes partidários, 
pois todos eles, sem exceção, assinaram o regime de 
urgência. Agradeço ao Senador Aloízio Mercadante, 
ao Senador Arthur Virgílio, ao Senador José Jorge, ao 
Senador José Agripino, ao Senador Osmar Dias, que 
assinou pelo PDT, ao Senador Ney Suassuna, que 
assinou pelo PMDB, a todos os Líderes partidários. 
Desnecessário dizer: para que pedir, se a coisa justa, 
no Senado da República, sempre tem aquiescência 
unânime dos Senadores?

Portanto, Sr. Presidente, volto a repetir, tanto 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
como pela Comissão de Educação, que o parecer é 
favorável.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº  , DE 2005

De Plenário, em substituição à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
e à Comissão de Educação sobre o Proje-
to de Lei da Câmara nº 57, de 2005 (PL nº 
4.659, de 2004, na origem), que dispõe so-
bre a instituição da Fundação Universidade 
Federal da Grande Dourados – UFGD, por 
desmembramento da Fundação Universida-
de Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, 
e dá outras providências.

Relator: Senador Ramez Tebet

I – Relatório

Vem ao exame desta Casa o Projeto de Lei da 
Câmara nº 57, de 2005 (PL nº 4.659, de 2004, na ori-
gem), de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe so-
bre a instituição da Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD), por desmembramento da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), e dá outras providências.

A proposição foi aprovada pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados no dia 6 de julho deste ano, após manifes-
tação favorável das Comissões de Educação e Cultura; 
Constituição e Justiça e de Cidadania; Finanças e Tribu-
tação; e Trabalho, de Administração e Serviço Público.

O projeto autoriza a instituição da Fundação 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 
entidade de natureza pública, vinculada ao Ministério 
da Educação, com sede e foro no Município de Dou-
rados, Estado de Mato Grosso do Sul.

Sua formação se fará mediante desmembra-
mento da Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS). Passarão a compor a UFGD 
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os cursos, de todos os níveis, integrantes do Campus 
de Dourados e do Núcleo Experimental de Ciências 
Agrárias. Para tanto, ficam transferidos os alunos e re-
distribuídos os cargos ocupados e vagos do Quadro 
de Pessoal da UFMS alocados nessas unidades. São 
também criados, no âmbito do Ministério da Educação, 
os cargos e funções necessários ao funcionamento 
da Universidade.

O projeto dispõe sobre a administração superior 
da UFGD, a ser exercida pelo Reitor e pelo Conselho 
Universitário, com competências definidas no Estatuto 
e no Regimento Geral. Determina, ainda, como será 
constituído o patrimônio da Universidade e de onde 
serão provenientes seus recursos orçamentários e 
financeiros.

A implantação das atividades e o conseqüente 
início do exercício contábil e fiscal da Universidade de-
verão coincidir com o primeiro dia útil do ano civil sub-
seqüente à publicação da Lei instituidora da UFGD.

A Exposição de Motivos Interministerial nº 82, de 
1º de dezembro de 2004, que acompanha a proposi-
ção, demonstra a necessidade de criação da Univer-
sidade na Região da Grande Dourados, que abrange 
37 (trinta e sete} municípios, correspondendo a 15,6% 
do território e a 41,52% da população do Mato Grosso 
do Sul. Após discorrer sobre as peculiaridades sociais, 
econômicas e culturais da região, arremata:

 ..............................................................
5. Atualmente, o Campus de Dourados da 

UFMS oferece doze cursos de Graduação, seis 
cursos de Especialização, quatro de Mestrado 
e um de Doutorado, e conta com 125 docen-
tes, 100 dos quais pertencentes ao quadro da 
carreira da UFMS.

6. Com a implantação da UFGD serão 
criados vinte e seis novos cursos de Gradua-
ção, um de Especialização, três de Mestrado 
e três de Doutorado, que atenderão a 2.000 
alunos, além de concretizar a implantação do 
Hospital Universitário. [...]

 ..............................................................
9. Acreditamos [...] que a criação da 

UFGD trará grandes benefícios para a região 
da Grande Dourados. Ampliará a oferta de 
ensino superior e, ao mesmo tempo, gerará 
conhecimentos científicos e tecnológicos ne-
cessários ao desenvolvimento, à prosperidade 
e ao bem-estar de aproximadamente 800.000 
habitantes da região, além dos interessados 
vindos de outras regiões do Estado do Mato 
Grosso do Sul e do País.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

De início, quanto à constitucionalidade, verifica-
se que foi observada a regra do art. 61, § 1º, inciso II, 
alíneas a e e, da Carta Magna, pela qual é de inicia-
tiva privativa do Presidente da República as leis que 
disponham sobre criação de órgãos da administração 
pública e de cargos e funções.

Vale ressaltar, ainda, que a matéria se enquadra 
entre aquelas às quais compete ao Congresso Nacio-
nal dispor, por meio de lei, sujeita à sanção presiden-
cial, a teor do art. 48, incisos X e XI, da Constituição 
Federal. Também, o projeto guarda consonância com 
a exigência do art. 37, XIX, segundo o qual somente 
por lei específica poderá ser autorizada a instituição 
de fundação pública.

Encontram-se atendidos, portanto, os requisitos 
constitucionais para a criação da Fundação Universi-
dade Federal da Grande Dourados (UFGD), objeto do 
presente projeto de lei, que responde a antigo sonho 
e reivindicação da região.

Com efeito, de um lado, observa-se que o Municí-
pio de Dourados e seu entorno se caracterizam como 
um pólo de alta produtividade agropecuária e agroin-
dustrial. De outro, a proximidade com o Paraguai e a 
presença da população indígena configuram aspectos 
culturais peculiares, merecedores de atenção científica 
e pesquisa acadêmica.

Por isso é que se anseia e justifica o desmem-
bramento do Campus de Dourados, da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para forma-
ção de nova Universidade, de modo a dar guarida à 
crescente demanda por ensino e pesquisa, de nível 
superior, na região, além de trazer benefícios sociais 
e econômicos que a implantação de instituição dessa 
natureza e envergadura ensejam.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 57, de 2005.

Sala das Sessões, – Relator Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer é favorável.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua discussão.

Em discussão o projeto.
Concedo a palavra ao Senador Juvêncio da Fon-

seca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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Srªs e Srs. Senadores, esta relatoria não poderia ser 
de outro Senador que não o Ramez Tebet. O Ramez é 
para nós a figura ímpar do político hoje de Mato Grosso 
do Sul, com experiência, afável e sempre nos orien-
tando no comportamento aqui no Senado Federal. Eu 
me senti, no relatório dele, o próprio Relator, porque 
sua palavra é sempre representativa dos sentimentos 
de Mato Grosso do Sul.

Meu querido Senador Ramez, Dourados é cidade 
que nos honra, nos alegra, nos dá muita esperança. 
Antigamente havia aquela briga de Cuiabá, terra do 
Jonas Pinheiro, com Campo Grande, dois pólos eco-
nômicos e culturais importantes do Mato Grosso anti-
go. Hoje temos a salutar concorrência. É preciso que 
estimulemos essa concorrência entre Campo Grande 
e Dourados, dois pólos econômicos, dois pólos cultu-
rais de importância para o nosso Estado.

Cada vez que sentimos que Dourados se estru-
tura para o futuro, assim como está se estruturando 
hoje, com essa universidade, isso significa, para nós, 
o crescimento de Mato Grosso do Sul, um crescimento 
por meio da educação, da pesquisa, do conhecimen-
to. Como isso é importante para que o nosso Estado 
cresça cada vez mais rumo a um desenvolvimento que 
seja exemplar no Brasil!

O que também foi importante na implantação 
desta universidade foi a unidade da Bancada federal. 
Todos nós trabalhamos sob a batuta, tenho certeza, 
de Dourados, principalmente do Deputado Federal 
Geraldo Resende, que está conosco aqui, juntamen-
te com os demais Deputados. Fizeram eles que esse 
projeto saísse rapidamente da Câmara e chegasse 
aqui em regime de urgência para o momento que es-
tamos vivendo.

Eu gostaria, Senador Ramez, de dizer alguma 
coisa mais sobre a estrutura da Universidade Federal 
da Grande Dourados.

Com a implantação da Universidade, serão cria-
dos 26 novos cursos de graduação, um de especia-
lização, três de mestrado e três de doutorado, que 
atenderão a dois mil alunos, além de concretizar a 
implantação do hospital universitário.

O quadro de pessoal previsto para a universidade 
compõe-se de 480 cargos de docentes, 96 cargos de 
médicos, 279 cargos de funcionários administrativos 
de nível superior e 608 cargos de funcionários admi-
nistrativos de nível médio.

Todo esse contingente de pessoal altamente 
qualificado vai ser significativo para o desenvolvimen-

to daquela região, não somente da Grande Dourados, 
mas de todo o Mato Grosso do Sul, tendo uma influên-
cia imensa também na república vizinha do Paraguai 
e – por que não dizer – também para os Estados do 
Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. Aquela re-
gião tem as vistas voltadas para a região da Grande 
Dourados em razão da sua potencialidade.

Como disse o Senador Wellington, de Uberaba, 
Minas Gerais, é a juventude chegando aos borbotões 
em Dourados, promovendo a festa da cultura, a festa da 
educação, a festa do desenvolvimento. Será Dourados 
uma cidade com um burburinho para essa atividade 
educacional, que significa para todos nós o orgulho de 
ser de uma nação bem construída.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Consulto se o Senador Wellington Salgado deseja 

fazer uso da palavra. (Pausa.)
Com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 

(PMDB – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando as-
sumi a vaga deixada pelo Senador Hélio Costa, todos 
me consultavam sobre como entraria no Senado nes-
te momento político complicado. Falava que sempre 
acreditei no meu Partido, o PMDB. Sempre acreditei 
muito nas lideranças, nos conselhos. Já vinha freqüen-
tando as reuniões do PMDB e sabia que teria sem-
pre ao meu lado a minha Bancada, que sempre me 
aconselharia com ela e que, dessa maneira, seguiria 
o meu caminho.

Sr. Presidente, é impressionante como, no nosso 
destino, acontecem determinadas coisas que não têm 
explicação. Por exemplo, sou ligado à criação de uni-
versidades. Tive um problema muito sério no governo 
passado e, como era Presidente de uma instituição 
– estou me licenciando –, tive que entrar na Justiça 
para fazer valer um estatuto e para poder abrir vários 
campi de universidades pelo País. Uma decisão do 
Supremo permitiu que tivéssemos o direito de abrir 
vários campi universitários no País.

No meu primeiro dia, o Senado está aprovan-
do duas universidades: a do Triângulo Mineiro e a de 
Dourados.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Três.
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Ainda vai aprovar outra. Desculpe-me, 
Senador Antonio Carlos Magalhães. São três.

O Sr. Fernando Bezerra (PTB – RN) – Quatro, 
com a de Mossoró.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Quatro, com a de Mossoró. Descul-
pem-me outra vez.

Tenho que agradecer aos deuses da sabedoria, 
neste primeiro dia, o fato de a minha vida continuar 
a participar da abertura de campi universitários e de 
universidades, pois isso não é crime algum, Sr. Presi-
dente. A passagem do saber não é crime algum. Ver o 
Senador Ramez Tebet vibrar com a abertura de uma 
universidade em Dourados dá maior emoção a esta 
Casa – pelo menos, estou sentindo isso.

O Sr. Juvêncio da Fonseca (PDT – MS) – Se-
nador, concede-me V. Exª um aparte?

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Concedo o aparte ao Senador Juvên-
cio da Fonseca.

O Sr. Juvêncio da Fonseca (PDT – MS) – Se-
nador Wellington, permita-me este aparte para que eu 
possa fazer uma correção e justiça ao magnífico Rei-
tor da Universidade de Mato Grosso do Sul, Manoel 
Catarino Peró, que propiciou todas as condições, faci-
litou todas as condições para que Dourados pudesse 
ter a sua universidade. Lá havia apenas um campus 
da universidade. E o Reitor da Universidade, Manoel 
Catarino Peró, fez um esforço tremendo, facilitou todo 
o expediente, esteve presente também liderando o mo-
vimento para que as universidades se concretizassem. 
Fica aqui este reparo do meu discurso e também uma 
homenagem ao Reitor pelo seu belíssimo trabalho à 
frente da Universidade de Mato Grosso do Sul.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Muito obrigado, nobre Senador.

Com essas quatro universidades, este destino, 
este dia de hoje nunca mais vou me esquecer até 
morrer. Passei a vida abrindo universidades, e, neste 
primeiro dia no Senado, são criadas quatro universi-
dades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, parabenizo o Estado de Mato 
Grosso do Sul por esta realização e, mais uma vez, o 
Governo por impulsionar a rede pública de universi-

dades, que é onde se concentra o conteúdo mais im-
portante da pesquisa do Brasil. Mais de 90% das pes-
quisas estão na rede pública do ensino superior, com 
prestação de serviços e docência qualificada. Quanto 
às principais carreiras, os mais importantes cursos de 
graduação e pós-graduação estão exatamente nas 
universidades públicas e nas universidades federais. 
Mato Grosso do Sul é um Estado de prosperidade e é 
dirigido com muita competência pelo Governador Zeca, 
que se empenhou também nessa realização.

Finalmente, parabenizo Dourados e, em particular, 
o Senador Ramez Tebet, Relator desta matéria, que 
teve um papel muito destacado na sua aprovação e na 
urgência e agilidade com que a estamos aprovando.

Parabenizo também o Senador Juvêncio pelo 
empenho nesta conquista.

Faço este registro a pedido do Senador Delcídio 
Amaral, que não está presente por estar presidindo a 
CPMI neste momento e que também fez parte dessa 
bancada do Mato Grosso do Sul para a realização desse 
grande empreendimento que vai desenvolver econo-
micamente a região, formar mão-de-obra qualificada, 
avançar na pesquisa e impulsionar esse Estado que 
é um exemplo de desenvolvimento, de investimento e 
de prosperidade para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Fernando Be-
zerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
desculpas por interromper. Também tenho compro-
missos com a CPMI e não queria deixar de registrar a 
minha alegria de ver a criação das universidades em 
Mato Grosso do Sul, na Bahia e em Minas Gerais, mas, 
sobretudo, da Universidade Rural do meu Estado, em 
Mossoró. É uma alegria ver a Esam se transformando 
em universidade. Sou subscritor, em companhia dos 
Senadores Garibaldi e José Agripino, do requerimen-
to de urgência. Cumprimento todos os norte-rio-gran-
denses e, principalmente, o povo de Mossoró por esta 
grande vitória nesta votação, que é unânime, de todos 
os Senadores. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerro a discussão.

Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Valdir Raupp.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 770, de 2005

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de lei 
da Câmara nº 60, de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passemos à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 770, 2005 – art. 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2005 
(nº4.955/2005, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia – UFRB, por desmem-
bramento da Universidade Federal da Bahia 
–, UFBA, e dá outras providências.

Designo o nobre Senador Antonio Carlos Ma-
galhães para proferir parecer sobre a matéria, em 
substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Educação.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

PARECER Nº 1.088, DE 2005–PLEN

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos agora 
a aprovar a Universidade Federal do Recôncavo.

Essa universidade teve a minha inspiração, que 
foi traduzida num trabalho especial do Senador Wal-
deck Ornélas. Depois, o projeto foi à Câmara dos 
Deputados, onde a nossa Bancada realizou um gran-
de trabalho e contou com o apoio do Deputado do PT 
Walter Pinheiro. S. Exª também ajudou na sua apro-
vação. Hoje, vem em regime de urgência para ser vo-
tado nesta Casa, e V. Exª me distingue para proferir 
o parecer pelas Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Educação.

Do ponto de vista da constitucionalidade e juridi-
cidade, não há dúvida de que não há falha no projeto 
que estamos a votar. Do ponto de vista educacional, 
é indispensável para a educação superior na Bahia a 
presença dessa universidade.

Nesse sentido, Sr. Presidente, acredito que V. 
Exª poderia tomar a frente de um problema que aflige 
o Nordeste brasileiro e, em particular, a Bahia. En-
quanto vimos hoje – felicito Minas por isso – a décima 
universidade ser criada em Minas Gerais – segundo 
o Deputado Walter Pinheiro, décima quinta –, nós, na 
Bahia, só temos uma universidade federal, fundada 
em 1946, pelo Reitor Edgar Santos.

Ora, Sr. Presidente, não é justo que o Estado 
sustente quatro universidades estaduais e que o Go-
verno Federal só tenha uma universidade – agora, a 
segunda – no Estado da Bahia.

O Rio Grande do Sul possui nove universidades 
federais. Vejam V. Exªs que isso não pode continuar, 
porque no ensino superior é onde se formam as me-
lhores figuras para a vida educativa nacional, um local 
de pesquisas cada dia maiores e mais necessárias, 
mas não temos como fazê-lo. Avaliem alguns Esta-
dos do Norte do País, como não passam dificuldades 
nesse sentido.

É uma política educacional que o Governo Fe-
deral, se levar avante, vendo a situação dos Estados, 
estará cumprindo com a sua obrigação, que Governos 
anteriores não cumpriram.

Quero não apenas dar o voto das duas Comis-
sões – de Educação e de Constituição, Justiça e Ci-
dadania –, como também salientar a importância do 
projeto, que, sem o apoio, evidentemente, do Governo 
Federal, não vingará. É preciso, agora, recursos para 
essa universidade. Não pode haver um campo mais 
fácil do que o nosso de Cruz das Almas, não apenas 
pela colocação da região, central, como também por-
que já existe uma escola agronômica de grande valor 
e que formou figuras excelentes para a vida agrícola 
e veterinária do País.
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O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª pode me apartear, que terei muito pra-
zer.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, 
não demorarei quinze segundos, se V. Exª me permi-
tir. Gostaria apenas de dizer, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, e é justo que se diga, que, em 1806, Dom 
João VI trouxe à Coroa a primeira escola médica do 
Brasil, que completará agora 200 anos, no belo Ter-
reiro de Jesus, a terceira das Américas. É muito justo 
o que V. Exª fala da Bahia e o respeito que tem, e que 
isso possa aumentar, em termos de solidariedade do 
Governo Federal ao Nordeste e ao Norte do Brasil.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, e termino 
repetindo que, do ponto de vista jurídico, só mere-
ce aplauso o projeto. Do ponto de vista educacional, 
mais ainda.

Conseqüentemente, somos pela aprovação. E 
desejamos que, na Bahia, outras universidades fede-
rais venham a funcionar, porque o Estado não suporta 
mais. A Bahia já comanda e gasta com quatro univer-
sidades, o que demanda um percentual muito grande 
da receita do Estado. Mesmo assim, existem no Estado 
essas quatro universidades estaduais, que diminuem 
a falta das universidades federais.

Pela aprovação Sr. Presidente.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

discussão.
Em discussão o projeto.
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-

dante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, reafirmo o compromisso 
do Presidente Lula e deste Governo com a educação 
pública superior, a constituição desses campus uni-
versitários. Há muito tempo, não eram abertas novas 
vagas na rede pública universitária, o que mostra que 
a construção do País se faz também formando profis-
sionais qualificados nas diversas áreas e profissões, 
dando a oportunidade do ensino público e gratuito para 
jovens que, mesmo não tendo renda, têm competên-
cia. Não é fácil para o filho de um pobre competir com 

o filho da classe média ou com o filho da elite em um 
vestibular, mas é possível. E a universidade pública é 
um passaporte para o futuro, é a chance de melhor 
ingresso no mercado de trabalho e de uma perspecti-
va de desenvolvimento na vida. Mais do que isso, é na 
universidade pública que se concentram a pesquisa e 
a reflexão a respeito da vocação econômica regional, 
como agora se fará no Recôncavo baiano.

Trata-se de um projeto que demonstra o compro-
misso do Presidente Lula com a Bahia.

Parabenizo a Bancada da Bahia, os Senadores 
Antonio Carlos Magalhães, Rodolpho Tourinho e César 
Borges por estarem patrocinando a iniciativa, que, tenho 
certeza, será muito bem recebida, e parte da política do 
Estado brasileiro, que não pode ter a educação como 
o problema estrutural mais grave do País.

Parabéns ao Governo, parabéns à Bahia e, em 
particular, à Bancada de Senadores desse Estado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para discutir a matéria, concedo a palavra ao 
Senador Rodolpho Tourinho. Em seguida, ao Senador 
César Borges.

O SR RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, o parecer proferido pelo Senador Antonio 
Carlos Magalhães foi bastante elucidativo e detalhado, 
inclusive no que diz respeito ao ponto que considero 
fundamental: a desigualdade do Nordeste em relação 
ao Sudeste, que se reflete também nesse aspecto, es-
sencial para o desenvolvimento de uma região.

Sobre a universidade que está sendo criada neste 
momento, ressalto o trabalho realizado pelo ex-Sena-
dor Waldeck Ornelas, já foi enfatizado pelo Senador 
Antonio Carlos Magalhães. Com muita persistência e 
amor S. Exª se dedicou ao projeto. Trata-se de uma 
matéria de 2002 que o Governo acabou aproveitan-
do, com algumas diferenças, mas o importante é ter 
conseguido essa universidade.

Gostaria de fazer uma observação relativa à prio-
ridade de recursos, inclusive para que seja reformado 
tudo o que já existe em Cruz das Almas. A prioridade 
tem que ser dada inicialmente a Cruz das Almas, que 
tem todas as condições, não apenas do ponto de vista 
de possuir uma cultura de universidade, mas para os 
prédios que lá estão precisam ser alocados imedia-
tamente recursos para sua reforma e aproveitamen-
to, o que não impede que logo depois seja estendida 
ao Recôncavo, em outras áreas de atuação. Entendo 
também que, no caso de Cruz das Almas, há um outro 
aspecto muito importante: no Município está a sede 
da Embrapa, que é fundamental para todo o trabalho 
que vem desenvolvendo. Louvo também a atitude do 
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Governo, que decide pela abertura da universidade, de 
suma importância para o Estado da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, neste momento, eu também me sinto 
extremamente satisfeito e recompensado por verificar 
que o Estado da Bahia tem, no futuro, a perspectiva de 
receber uma nova Universidade Federal, o que é uma 
reivindicação de muitos anos daquele Estado. 

Como foi muito bem situado pelo Senador Antonio 
Carlos Magalhães, o Estado da Bahia – com 13 milhões 
de habitantes e 567.000 quilômetros quadrados – possui 
uma única Universidade Federal, criada há quase 60 
anos. Enquanto isso, o Estado possui quatro universida-
des estaduais que consomem aproximadamente 4% de 
todas as receitas liquidas. Sustentar essas universidades 
significa um imenso sacrifício para o Estado. 

No momento em que o Senador Antonio Carlos 
Magalhães faz esse relato, muito bem apropriado com 
relação à necessidade de a Bahia contar com mais uma 
Universidade Federal, destaco que, das universidades 
estaduais, praticamente todas elas foram criadas por 
inspiração de S. Exª, que governou por três vezes o 
Estado da Bahia e criou essas universidades na visão 
de que educação é fundamental para o desenvolvimen-
to do Estado da Bahia.

Portanto, o Estado supriu a necessidade do en-
sino superior com muito esforço. Lamentavelmente, o 
Governo Federal não tem dispensado a atenção ne-
cessária à Universidade Federal da Bahia. Há alguns 
anos, como Governador do Estado, eu me recordo 
que conseguimos unir a Bancada do Estado da Bahia 
– Deputados Federais e Senadores –, e colocarmos 
emendas coletivas de Bancada para recursos, para 
melhorar a Universidade Federal da Bahia, que de-
pois de muitos anos conseguiu receber recursos do 
Orçamento da União. Isso foi um esforço da Bancada 
em conjunto. Esse esforço continua hoje, de forma 
suprapartidária, por parte de todos os Parlamentares. 
Mas, infelizmente, pelo famigerado contingenciamento 
que a cada ano nós temos do orçamento que não é 
aprovado – mais uma idéia do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que é o orçamento impositivo –, os recur-
sos não são liberados, e a Universidade Federal da 
Bahia fica, lamentavelmente, sempre dependendo de 
recursos para ampliar as suas instituições e até para 
mantê-las em bom estado e em funcionamento.

Sr. Presidente, o importante é que aqui chega-
mos ao momento da criação de uma nova Universi-
dade Federal da Bahia, que é a Universidade do Re-
côncavo. Essa é uma universidade que se pretende 

multicampi, que esteja na cidade de Cruz das Almas, 
que já possui o embrião total apto a, com pequenas 
modificações, recepcionar muito bem essa universi-
dade. Mas também há uma expectativa muito grande 
em outras cidades, como em Santo Antônio de Jesus, 
como Nazaré, como Cachoeira, como Valença, como 
Maragojipe, que já viveram no passado um apogeu 
econômico por conta de a civilização, vamos chamar 
assim, desenvolvida no nosso Estado ter tido o seu 
nascedouro no Recôncavo, que é exatamente o en-
torno da Bahia de Todos os Santos.

Lamentavelmente, várias culturas não foram substi-
tuídas por outras atividades econômicas e hoje o Recôn-
cavo retoma novamente a sua importância com indus-
trialização, com indústrias que ali chegam. E, para isso, 
educação é fundamental, para qualificar a população 
do Recôncavo, para que ela possa novamente ter uma 
arrancada para o desenvolvimento e para a melhoria da 
qualidade de vida de toda a sua população.

Faço justiça, neste momento, ao Senador Waldeck 
Ornelas pelo seu trabalho aqui sempre dedicado a ver, 
um dia, criada a Universidade do Recôncavo. A todos os 
que participaram – e aqui está o Deputado Paulo Maga-
lhães, com quem estive na cidade de Cruz das Almas, 
ele como representante daquele povo, participando de 
debates junto com o Deputado Walter Pinheiro, o pró-
prio reitor da Universidade Federal da Bahia, Naomar 
de Almeida, todos imbuídos do princípio de ver realizado 
esse antigo sonho. Espero agora que, com a aprovação 
dessa lei, possamos ver o Governo Federal efetivamen-
te transformá-lo em realidade. É preciso alocar recursos 
no Orçamento-Geral da União para a Universidade do 
Recôncavo, que é muito importante para a Bahia, Sr. 
Presidente.

Agradeço a todos que participaram para transfor-
mar esse esforço numa realidade neste momento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, votarei favoravelmente a todos esses proje-
tos que criam universidades. Alguns deles autorizam o 
Presidente da República, portanto, fica na dependência 
do Poder Executivo a realização do sonho.

Gostaria de fazer um apelo ao restabelecimento 
do princípio da isonomia no País. As desigualdades são 
gritantes em matéria de aplicação de recursos públicos 
em todos os setores, notadamente no ensino superior. 
Eu que fui Governador lembro-me bem de que – a 
memória ainda não fugiu –, naquela época, o Paraná 
investia, proporcionalmente, duas vezes mais do que 
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São Paulo; quatro vezes mais do que o Rio de Janeiro; 
infinitamente mais do que alguns Estados como o Rio 
Grande do Sul, aqui já referido pelo Senador Antonio 
Carlos Magalhães. O Estado mantém universidades 
estaduais que custam muito caro. Trata-se de um sacri-
fício financeiro de proporções ilimitadas para o Paraná. 
Ao lado do Senador Flávio Arns e ao lado do Senador 
Osmar Dias, quero apresentar, conjuntamente, um pro-
jeto, transformando a Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná em universidade federal.

Eu gostaria, em homenagem ao Senador Tião 
Viana, de poder aplaudir o Presidente da República 
no dia em que for sancionado esse projeto, Senador 
Flávio Arns. Certamente, aplaudirei com muito entu-
siasmo o Presidente Lula, se Sua Excelência sancionar 
um projeto dessa natureza que viria a fazer justiça ao 
Estado do Paraná.

Pode ser a primeira vez, Senador Arthur Virgílio, 
mas eu o farei com o maior entusiasmo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
também de me manifestar favoravelmente a todos os 
projetos que vêm sendo debatidos. Considero fundamen-
tal o acesso à educação pública de qualidade, desde 
a educação infantil até o ensino superior. A criação de 
uma instituição de ensino superior numa determinada 
região é essencial para o aspecto de formação, de de-
senvolvimento, também para a parte econômica.

Associo-me à fala do Senador Alvaro Dias, que 
também manifestou a preocupação – como já havia 
sido externado pelo Senador Antonio Carlos Maga-
lhães – em relação à isonomia em termos de Brasil. O 
Estado do Paraná também dispõe de uma excelente 
universidade e coloca à disposição da comunidade, 
anualmente, cerca de R$500 milhões para as univer-
sidades estaduais. É um valor importante, necessário, 
mas deveria haver, sem dúvida alguma, uma participa-
ção maior do Governo Federal nesse sentido.

O Senador Alvaro Dias, como Governador, foi 
fundamental para a consolidação das instituições de 
ensino superior estaduais do nosso Estado. E a apro-
vação desses projetos no dia de hoje, no Senado Fe-
deral, deve nos remeter a uma discussão que pode 
se dar em várias comissões da Casa, na busca des-
se espírito federativo, a fim de que não haja Estados 
discriminados, o que afeta a vida social e econômica 
desses, em função da distribuição de recursos para 
as instituições de ensino superior.

Se pegarmos o caso do Paraná, R$500 milhões 
seriam fundamentais para o desenvolvimento econômico 
e social daquele Estado. E basta dizer que, em termos 

de Índice de Desenvolvimento Humano, na Região Sul, 
infelizmente, neste momento, o Estado do Paraná é o 
que mais sofre com índices baixos, cuja necessidade 
de recuperação é um desafio para todos nós. Portanto, 
enalteço os projetos que vêm sendo aprovados e que 
são necessários e, ao mesmo tempo, faço um alerta para 
o grande debate que deve ser realizado a favor de uma 
discussão realmente necessária, com a participação do 
Governo Federal, em termos isonômicos para o Brasil, 
a fim de que a população seja bem atendida.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concederei a palavra, para discutir a matéria, 
aos Senadores Magno Malta, Mão Santa, Leomar 
Quintanilha e João Capiberibe.

Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, manifesto-me favoravelmente a esses 
projetos, a exemplo dos demais Senadores que se pro-
nunciaram. Esta é uma hora de agradecimentos e de 
comemoração pela vitória obtida por diversos Estados, 
fruto da luta de Deputados e de Senadores.

Congratulo-me com o povo do Estado do Rio Grande 
do Norte, de forma muito especial da cidade de Mosso-
ró, onde tenho grandes amigos, e do Recôncavo baiano 
– sou baiano de nascimento, costumo dizer que a Bahia 
me pariu, e que o Espírito Santo me criou. Cumprimen-
to também o povo de Cruz das Almas, que faz uma fes-
ta muito grande neste momento – essa é a informação 
que recebo do sorridente Deputado Walter Pinheiro, que 
é lutador e artífice dessa obra, conjuntamente com os 
Senadores Antonio Carlos Magalhães, César Borges e 
Rodolpho Tourinho. Cito também o Sr. Waldeck Ornélas, 
que aqui esteve. É uma luta não muito nova e, por isso, a 
satisfação deles parece muito maior do que a dos outros 
– sem querer diminuir o contentamento dos demais.

Sr. Presidente, no Espírito Santo, temos apenas uma 
universidade federal. Há uma luta da classe política do 
nosso Estado, da Bancada federal, da reitoria e do corpo 
docente da Universidade Federal do Estado do Espírito 
Santo para que seja aprovada a proposta apresentada 
ao Ministério da Educação. Neste momento, renovo a 
minha confiança de que, no segundo semestre, será 
aprovada a universidade do sul do Estado, que há tanto 
tempo espera por isso. No norte do Espírito Santo, havia 
um campus avançado da UFES, que se inviabilizou dadas 
as dificuldades de transporte de professores. 

Houve, neste momento, um paliativo, que ainda 
não é aquilo que a Bancada propôs e pelo que vem lu-
tando, de igual modo as outras Bancadas – que vêem 
seu sonho realizado agora –, porque a nossa luta é 
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muito mais nova. Mas reforço a vinha convicção nessa 
disposição do Governo.

Parabenizo o Governo, o atual Ministro da Educa-
ção e o ex-Ministro Cristovam Buarque, que encampou 
também essa luta, que agora deságua no exercício do 
mandato do Ministro Tarso Genro. A minha crença é a de 
que o novo Ministro que assumirá o lugar de Tarso Genro 
certamente encampará esse propósito extremamente 
nobre do Governo, para que nós, no Estado do Espírito 
Santo, também vejamos a realização do sonho do povo 
do sul do Estado com a criação de uma universidade 
federal, da mesma do povo do norte do Estado. 

Minas Gerais vai completar quinze universidades. 
Não é justo que o Estado do Espírito Santo tenha so-
mente uma. Fico feliz por este momento festivo. A minha 
alegria se soma à dos Estados que foram contemplados 
hoje por conta dessa certeza de que nós também, no 
segundo semestre, poderemos dar a mesma alegria 
ao povo do Estado do Espírito Santo, concretizando a 
luta da Bancada federal. 

Parabéns ao Rio Grande do Norte, parabéns à 
Bahia, parabéns a Minas Gerais e parabéns ao Gover-
no pela nobre iniciativa. Parabéns ao Mato Grosso do 
Sul do nosso querido Senador Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Ex.ª tem 
sido muito feliz. Tem recebido as bênçãos de Deus...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Muito obrigado.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...de tal ma-
neira que hoje é um dos dias mais produtivos para 
esta Casa.

Sócrates, que foi aceito como um dos mais sábios 
dos homens, ensinou a humildade. Antes de morrer, 
disse: “Só sei que nada sei”. Inspirado por ele, Platão 
fundou uma escola de filosofia, a primeira... 

Eu queria dizer o significado disso, porque eu 
presenciei na Europa e conheci a Universidade de 
Heidelberg. 

Senador Mozarildo Cavalcanti, fiquei impressio-
nado porque a Alemanha toda é modernizada, passou 
por duas guerras e foi reconstruída. É uma vitória da 
engenharia! Mas tive um impacto quando vi Heidelberg, 
porque sua arquitetura é muito antiga. E, ao conhecê-
la, o professor Basedow me disse: “Essa foi a única 
cidade que não foi destruída, entre duas guerras!”. O 
mundo respeitou a universidade de Heidelberg. Lá es-
tudou Einstein. Então isso significa, Senador Alberto 
Silva, que o povo brasileiro é mal-educado, justamen-
te por termos tido uma colonização portuguesa. Eles 
pensavam e levavam alguns poucos para estudar em 

Portugal. Essa é a realidade! Fiz um convênio com a 
universidade mais antiga da América do Sul, que fica 
em Lima, no Peru. Falo da Vicente Pinzón, que é de 
1530, enquanto as nossas são recentes.

De tal maneira que parabenizo V. Exª por esta ses-
são, que amplia o número de universidades! Sócrates dis-
se que só há um grande bem, o saber, e só há um grande 
mal, a ignorância. Então isso nos tira da ignorância.

Neste dia de festa para o Mato Grosso do Sul, 
neste dia de festa para a Bahia, para o Rio Grande do 
Norte, para Minas Gerais, Senador Antonio Carlos, 
eu queria fazer uma reivindicação em nome do Piauí, 
que tem muito a dever à Bahia, pois a nossa capital, 
Teresina, mesopotâmica, e que o Alberto Silva tanto 
desenvolveu, foi fundada por Saraiva, um baiano. E 
temos uma universidade federal, de que o Senador Al-
berto Silva foi um dos artífices e que ele modernizou, 
e para a qual levou, como reitor, que a modernizou, 
um mineiro. Como é o nome, Alberto?

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Helcio.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Helcio Ulhoa 

Saraiva.
Então, ela é modernizada e tem um campus avan-

çado em nossa Parnaíba, cidade do único homem bra-
sileiro jurista que pode estar à altura de Rui Barbosa, 
Evandro Lins e Silva; cidade dos Reis Velloso, minha e 
de Alberto e também do avô de Heráclito Fortes. 

Então nós temos um campus avançado, cujo patro-
no é o ex-Ministro João Paulo Reis Velloso, aquele que 
no período revolucionário foi a luz dos presidentes. 

E nós iniciamos esse projeto de lei do Senado. E 
quis Deus caísse ele nas mãos do Senador Alvaro Dias, 
que, com a sua competência, a sua sensibilidade, deu-
lhe um parecer favorável, uma vez que a região do Delta 
serve a 30 cidades piauienses, a uma dezena do Mara-
nhão e a uma dezena do Ceará. Então, uma população 
de quase um milhão de brasileiros seria beneficiada.

E nós pediríamos, com a gratidão do Piauí à 
Bahia, desde Saraiva, a Antonio Carlos Magalhães 
que, na próxima reunião da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que V. Exª dirige com tamanha 
eficiência, desse prioridade, desse uma mãozinha do 
baiano ao Piauí e aprovasse a nossa universidade do 
Delta. São as nossas palavras de aplauso aos que 
fizeram este projeto, reivindicando que o Presidente 
da CCJ, o Senador Antonio Carlos Magalhães, premie 
também o Piauí, para que ele possa ter a sua segunda 
universidade federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Leomar Quin-
tanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, certamente as crises que este 
País tem atravessado, de natureza econômica, social, 
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ética, moral, tem suas raízes também fundadas no nível 
de desenvolvimento cultural de nossa gente.

Por isso, a aprovação deste projeto é razão de 
alegria para todos nós desta Casa e, de modo particu-
lar, para os eminentes representantes da Bahia. Vejo a 
satisfação estampada na face do Senador Antonio Car-
los Magalhães, do Senador Tourinho, do Senador César 
Borges, dos eminentes representantes no Senado do 
Rio Grande do Norte, do Mato Grosso do Sul e de Mi-
nas Gerais, com esse esforço do Governo Federal em 
reduzir a ainda forte demanda reprimida existente no 
sistema educacional de nível superior deste País.

Portanto, Sr. Presidente, é motivo de alegria para 
todos, especialmente para nós, do Tocantins, que temos 
a satisfação de ter uma unidade de ensino superior no 
nosso Estado, depois de 13 anos de luta, mas que veio 
efetivamente mudar o cenário do desenvolvimento só-
cio-econômico daquele Estado. Tenho certeza de que 
o Governo merece nossos aplausos por esse avanço 
e por essa conquista, em nome do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador João Capi-
beribe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Sr. Senadores, quero, nesta noite, congratular-me com 
os baianos, com os mineiros, com os que conquista-
ram um centro de conhecimento. Aliás, a sociedade 
em que vivemos é uma sociedade da informação e do 
conhecimento. Certamente, esse é um passo adiante 
nos avanços da sociedade brasileira.

Também é um momento de reflexão sobre as 
desigualdades, já que se falou em isonomia. Eu que-
ria fazer uma observação: a única isonomia que este 
País garante até hoje é a nossa representação aqui no 
Senado. Somos três Senadores do Amapá, Senador 
José Sarney, Senador Papaléo Paes e eu. Represen-
tamos o Amapá, assim como representam São Paulo 
três Senadores. No entanto, no que diz respeito ao co-
nhecimento, a Universidade Federal do Amapá é uma 
universidade minúscula, com onze cursos apenas. E 
saibam que, dos mais de sessenta mil doutores deste 
País, a Amazônia tem apenas mil, e no Amapá não 
passam de vinte. Dos sessenta mil, a Amazônia toda, 
incluindo Mato Grosso, tem mil doutores. 

Não é à toa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que estamos destruindo a Amazônia. Estamos 
destruindo a Amazônia pela ignorância. Imaginem, 
com a riqueza fantástica de que somos detentores na 
Amazônia, se tivéssemos o conhecimento de desenvol-
ver produtos para todo o País e para o mundo! Então, 
essa isonomia é fundamental, até por uma questão de 
soberania nacional. 

Estou fazendo essa reflexão aqui porque vários 
projetos certamente tramitam nesta Casa, para buscar 
equilibrar as desigualdades deste nosso injusto País.

Sr. Presidente, eu quero tocar o coração sensível 
dos Senadores e das Senadoras desta Casa para esta 

questão do conhecimento, porque ela é decisiva para o 
futuro do nosso País como é para a Bahia, como é para 
Minas Gerais. Mas, na questão da Amazônia, é uma 
questão de soberania nacional, de dotar a nossa região 
do conhecimento necessário para o desenvolvimento.

Meu voto, certamente, é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– PI) – Agradeço a V. Exª. 
Antes de conceder a palavra ao Senador Alberto 

Silva, prorrogo a sessão por mais uma hora, para que 
possamos concluir a Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu não podia deixar de trazer a minha 
palavra de congratulações à Casa e a V. Exª por esta 
sessão de hoje, tão cheia de acontecimentos para todos 
os brasileiros, desde aquela legislação autorizativa a 
respeito da Usina de Belo Monte, e também por tudo 
mais. E, agora, coroando este final de noite já, com 
a Universidade da Bahia tão bem representada pelos 
três Senadores que aqui falaram.

Mas, quero aproveitar para completar o pedido 
do Senador Mão Santa. O Piauí realmente teve a sua 
Universidade Federal; ela era apenas no papel, tinha 
três faculdades. E tive a honra, graças a Deus, de como 
Governador levar para lá uma universidade moderna, 
pequena, mas bem avançada. Levei professores do 
mais alto nível técnico, e, durante esse período – Reis 
Veloso era o nosso Ministro do Planejamento –, cria-
mos um campus avançado em Parnaíba, cidade na-
tal minha, de Mão Santa e de Veloso. E o pedido dele, 
que eu reforço agora e encampo – campus que nós 
criamos há trinta anos, como Governador – é que seja 
também, aproveitando esta oportunidade, transformado 
esse campus, que está muito bem instalado, e, com 
as potencialidades do Delta do Paranaíba, fazer a Uni-
versidade Federal do Delta do Paranaíba. 

É um pedido que faço ao nosso relator que, se-
guramente, vai anotar. Grande brasileiro que é, o Se-
nador Antonio Carlos Magalhães poderia aproveitar 
esta oportunidade para dar ao Piauí este presente: 
mais uma universidade em uma região rica do Delta 
do rio Parnaíba em nossa cidade. 

O meu voto é favorávell.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª. 
Não havendo mais quem peça a palavra, encer-

ro a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa).
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Meus cumprimentos à Bancada da Bahia, ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Relator da matéria; 
ao Senador Rodolpho Tourinho; ao Senador César Bor-
ges; aos Deputados que fizeram questão de estar aqui 
presentes: Deputado Valter Pinheiro, Deputado Cláudio 
Cajado, Deputado Paulo Magalhães; e, especialmente, 
os meus cumprimentos ao povo da Bahia.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Valdir Raupp.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 771, DE 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro urgência para apre-
ciação do Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2005

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, de 

2005
(Em regime de urgência, nos termos do Re-

querimento nº 771, de 2005 – art. 336,II)
Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2005 (nº 

3.859/2004, na Casa de origem), de iniciativa do Pre-
sidente da República, que dispõe sobre a transforma-
ção da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas 
– Centro Universitário Federal – EFOA/CEUFE em 
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL – MG e dá 
outras providências.

Designo o nobre Senador Eduardo Azeredo para 
proferir parecer sobre a matéria, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e de 
Educação. 

PARECER Nº 1.089, DE 2005–PLEN

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-

te, Srªs e Srs. Senadores, o parecer que aqui trago 
diz respeito a mais uma universidade no Estado de 
Minas Gerais.

Antes de mais nada, quero lembrar a V. Exªs de 
que Minas Gerais tem dezoito milhões de habitantes, 
é a segunda maior população do País. É um Estado 
grande que possui desigualdades sociais muito fortes; 
portanto, justificando-se essa participação do Governo 
Federal. O Estado tem, também, duas universidades 
estaduais: a Unimontes, no norte de Minas, e a Uni-
versidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.

A Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas 
tem uma história de 89 anos, marcada por mudanças 
variadas e de crescimento. No ano de sua criação, 
implantou-se o curso de Farmácia e, no ano seguinte, 
em 1915, o de Odontologia. A escola desenvolveu-se, 
ganhou reputação pela qualidade do ensino, e começou 
a atrair estudantes de diferentes localidades.

Em 1960, a instituição foi então federalizada e 
integrou-se à estrutura do Ministério da Educação. 
Em 1972, foi transformada em autarquia e vinculada 
ao MEC. Em 2001, passou à condição de centro uni-
versitário. A transformação da escola em autarquia 
representou um marco importante em seu desenvol-
vimento, favorecendo a criação de novos cursos e 
habilitações. 

Aos cursos de Farmácia e Odontologia, origi-
nalmente criados, acresceram-se os de Enfermagem, 
Ciências Biológicas e Nutrição. O curso de Farmácia 
passou a ser oferecido com duas habilitações, e o de 
Ciências Biológicas é ministrado nas modalidades de 
bacharelado e licenciatura. 

Foram criadas ainda quatro pós-graduações lato 
sensu e três mestrados. Hoje, os alunos da Instituição 
em todos os cursos somam perto de 1.200 alunos. Ao 
processo seletivo para ingresso nas 300 vagas ofere-
cidas anualmente à população estudantil vem acor-
rendo, em média, um número aproximado de 5.500 
candidatos.

Além dessa referência ao número de candidatos 
ao processo seletivo, cabe lembrar – para se ter idéia 
do volume da procura por ensino superior – a exis-
tência, em Alfenas, de 6.100 estudantes, aproxima-
damente, matriculados em cursos mantidos também 
pela iniciativa privada. 

Alfenas localiza-se no sul de Minas e tem um 
importante instituto industrial, com empreendimentos 
de médio e grande porte.

Ainda quero lembrar que, em 2000, de acordo com 
dados do Censo, os doze Municípios da microrregião 
de Alfenas tinham cerca de duzentos mil habitantes. 
Alfenas, o mais populoso deles, contava com uma po-
pulação de cerca de 67 mil habitantes.

    319ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2005 

Índice Onomástico



Julho de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 13 23365 

É importante realçar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que essa transformação da Escola de Far-
mácia e Odontologia de Alfenas em Universidade Fede-
ral de Alfenas é uma importante iniciativa do Governo 
Federal, que conta com o nosso apoio de Oposição, 
para atender também essa importante região do sul 
de Minas, a região de Furnas, como disse aqui, com 
duzentos mil habitantes.

Do ponto de vista da constitucionalidade e da ju-
ridicidade, nada há a obstar, é favorável o parecer. 

Quero, portanto, dizer da minha satisfação em 
poder, aqui, relatar esse importante avanço para Minas 
Gerais, ressaltando também a presença conosco do 
Deputado Geraldo Tadeu, da região do sul de Minas, 
que também representa a cidade de Alfenas.

E ainda, Sr. Presidente, quero dizer que, para 
satisfação dos mineiros, há uma terceira universidade, 
só que essa ficará para amanhã, conforme o pedido de 
urgência que estamos apresentando. Trata-se das Fa-
culdades Federais Integradas de Diamantina que serão 
transformadas na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri. Essa não será relatada hoje, 
mas eu quero já deixar clara a importância que ela tem, 
especialmente porque atende a região histórica de Dia-
mantina e toda a região do Jequitinhonha e Mucuri.

O parecer, Srªs. e Srs. Senadores, é favorável. 
Peço a aprovação.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O parecer do nobre Senador Eduardo Azeredo 
é favorável, pela aprovação da matéria.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
Concederei a palavra para o encaminhamento 

da votação.
Concedo a palavra para o Senador Aloizio Mer-

cadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Eu queria, mais uma vez, parabenizar o Estado e 
a Bancada de Minas Gerais por essa conquista e re-
afirmar o compromisso do Governo com a política 
educacional.

Acho que tivemos, com o ProUni, uma grande ino-
vação. Com um custo bastante razoável de R$50 por 
aluno, estamos criando 400 mil novas vagas gratuitas 
no ensino superior. E a ampliação da rede pública de 
universidades federais é uma política indispensável 
para que este País possa formar técnicos qualificados, 
produzir ciência e tecnologia, permitindo, portanto, o 
desenvolvimento sustentável da Nação.

Parabéns ao Estado, ao Relator, Senador Edu-
ardo Azeredo, e aos Senadores Wellington e Aelton, 

porque seguramente é uma grande conquista para o 
povo do Estado de Minas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Wellington 
Salgado.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
mais importante notar é que, ao se transformar uma insti-
tuição de Centro Universitário em Universidade, mudança 
que o Governo está propondo, essa instituição, que não 
tinha obrigatoriedade de pesquisa, passa a ter.

Meu Presidente, falei que hoje seriam relatados 
aqui quatro projetos relativos a universidades, mas 
acho que já perdi a conta, estamos no quinto e vamos 
chegar a seis, o que demonstra que, amanhã, com 
certeza, teremos manchetes importantes nos jornais 
dessas cidades. Isso é que é importante.

Cheguei ao Senado sabendo que tenho que 
aprender sabedoria nesta Casa e, no pouco tempo 
que vou passar aqui, isso será o que procurarei fazer, 
observar e aprender. E é o que tenho visto aqui.

Como sou um homem do ramo de educação, Se-
nador Aloizio Mercadante, está sendo ruim para o meu 
ramo, mas para a Nação é ótimo. Isso é o importante. 
Este Governo, dessa maneira, vem demonstrando que 
não tem medo de abrir novas instituições, o que antes 
não conseguíamos fazer.

Este Governo, ao começar, disse que iria aumentar 
o ensino público e abrir mais vagas e é o que está fazen-
do. Estou vendo isso aqui. Tenho a felicidade de estar aqui 
neste momento mais uma vez. Pensei que seriam só qua-
tro projetos, mas já estamos no quinto. O Senador Eduar-
do Azeredo está relatando. E haverá mais um amanhã, o 
que é ótimo para o nosso Estado de Minas Gerais. O que 
consigo ver aqui é o seguinte: no momento em que está-
vamos discutindo uma represa houve uma certa discus-
são. Contudo, no momento em que começamos a discutir 
educação, ficou todo mundo muito calmo, estabeleceu-se 
uma relação maravilhosa porque todos sabem que isso é 
muito bom para o País, Senador Mão Santa.

Muito obrigado.
Está de parabéns o Governo, Senador Aloizio 

Mercadante. 
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Não havendo mais quem peça a palavra, de-
claro encerrado o encaminhamento de votação.

As Srªs e os Srs Senadores que aprovam a ma-
téria queiram permanecer sentados (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Novamente os cumprimentos à Bancada de Minas 

Gerais, ao nobre Relator, Senador Eduardo Azeredo, ao Se-
nador Wellington Salgado, ao Senador Aelton Freitas, bem 
como ao nobre Deputado Geraldo Tadeu, de Alfenas.

Parabéns a todos.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr 1º Secretário em exercício, Senador Valdir Raupp.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 772, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

inciso I, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 61, de 2005.

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs Senadores que aprovam o re-
querimento queiram permanecer sentados (Pausa.)

Aprovado o requerimento, passamos à aprecia-
ção da matéria.

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 772, de 2005 – art. 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2005 
(nº 4.819/2003, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a transformação da Escola Superior de 
Agricultura de Mossoró – ESAM em Univer-
sidade Federal Rural do Semi-árido – UFER-
AS-RN e dá outras providências.

Tenho a honra de designar o Senador Garibaldi 
Alves Filho para proferir parecer sobre a matéria, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania e também à Comissão de Educação.

Com a palavra V. Exª.

PARECER Nº 1.090, DE 2005–PLEN

O SR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr Presidente. Trata-se de projeto de lei que 
transforma a Escola Superior de Agricultura Rural em 
universidade. 

É uma luta antiga de seus professores, dos alu-
nos, dos funcionários e de toda comunidade mosso-
roense.

A Esam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
a única instituição federal de ensino superior localizada 
no semi-árido brasileiro, estando, portanto, credencia-
da a se transformar na Universidade Federal do Semi-
Árido. Logo, não se trata só de beneficiar o Estado do 
Rio Grande do Norte, de atender a uma expectativa 
dos potiguares, meus conterrâneos, mas de fixar, em 
pleno semi-árido, uma universidade com um currículo 
inteiramente voltado para aquela realidade. 

A Esam oferece atualmente quatro cursos: Agro-
nomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia, 
Habilitação Agrícola, Engenharia da Pesca e Engenha-
ria Ambiental. Estes dois últimos entrarão em funciona-
mento a partir do primeiro semestre de 2006. Oferece 
também cinco cursos de pós-graduação: Clínica e Ci-
rurgia de Pequenos Animais, Bovinocultura, Agrone-
gócio, Irrigação e Drenagem, e Carcinicultura. 

A Escola já formou 60 turmas de engenheiros 
agrônomos, 10 turmas de Médicos Veterinários, com 
previsão de formar as primeiras turmas de zootecnistas 
e engenheiros agrícolas nos próximos quatro anos.

Possui um quadro de docentes altamente qualifi-
cados, Sr. Presidente, todos com dedicação exclusiva, 
sendo 34 doutores, 57 mestres, seis especialistas com 
aperfeiçoamento. 

Portanto, é uma escola perfeitamente dotada e 
aparelhada para servir a uma região carente não ape-
nas de chuvas. Faz-se idéia de que o Nordeste é uma 
região que depende de chuva. Sim, depende. Depende 
de água. Mas depende também do conhecimento cien-
tífico e tecnológico que está sendo levado por essa até 
então Escola e agora Universidade do Semi-Árido. 

A Esam é a única instituição de ensino superior 
do semi-árido nordestino especializada no desenvol-
vimento da ciência e tecnologia e voltada para o agro-
negócio e para o fortalecimento da agricultura familiar. 
Atualmente, estão em andamento cerca de 70 projetos 
de pesquisas nas áreas de animais silvestres, carcini-
cultura, caprinocultura, agricultura irrigada, agricultura 
familiar, meio ambiente rural e urbano, e bovinocultura. 
A transformação não vai requerer acréscimo de sua 
estrutura física, necessitando apenas de um pequeno 
aumento do quadro de pessoal em oito professores dou-
tores e sete técnicos administrativos. É realmente, eu 
diria sem exageros, sem que se pense aqui que estou 
com cabotinismos, que essa escola representa uma 
verdadeira revolução no que toca ao enfrentamento 
dos problemas do semi-árido.

Então, é hora, finalizando, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, de agradecer ao Governo Fede-
ral, ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aos dois 
Ministros que fizeram com que este Projeto tivesse a 
agilidade necessária, o Ministro Cristovam Buarque e 
o Ministro Tarso Genro; de agradecer e registrar aqui, 
portanto, a contribuição levada a efeito na Câmara dos 
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Deputados pela Bancada do Rio Grande do Norte, uni-
da e coesa, e especialmente aos Deputados Betinho 
Rosado, Fátima Bezerra e Sandra Rosado, que foram 
os relatores desta matéria até que ela chegasse ao 
Senado Federal.

Quero, portanto, a exemplo dos mineiros, dos 
baianos, dos mato– grossenses, daqueles que já es-
tiveram nesta tribuna para manifestar essa satisfação, 
expressar a minha satisfação diante da conquista, da 
realização desse grande sonho de Mossoró. Agradeço a 
sensibilidade do Presidente Renan Calheiros e de todas 
as Lideranças e registro, em nome dos Senadores José 
Agripino e Fernando Bezerra, a satisfação da nossa 
Bancada. Afinal, é por meio de um projeto como este 
que engrandecemos e justificamos o nosso mandato, 
que honramos o voto dos norte-rio-grandenses.

Portanto, em nome dos dois Senadores, Fernando 
Bezerra e José Agripino, e em meu nome, quero dizer 
a Mossoró, uma cidade libertária, que primeiro libertou 
os escravos, que tem lugar na história da nossa região 
e do nosso Brasil, da nossa alegria por esta importante 
vitória, por esta importante conquista.

Obrigado, Sr. Presidente.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Garibaldi Al-
ves Filho.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua discussão.(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

A Presidência esclarece ao Plenário que até o 
encerramento da discussão poderiam ser oferecidas 
emendas à proposição, o que não foi o caso, eviden-
temente.

Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a trans-
formação da Escola Superior de Agricultura de Mos-
soró em Universidade Federal do Semi-Árido queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes de colocar a matéria em votação, con-
cedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, gostaria de saudar o Rio Grande do Norte 
e o Senador Garibaldi Alves Filho por esta importante 
conquista e dizer a relevância que tem construir uma 
instituição de ensino para pensar o semi-árido nordesti-
no, produzir novos conhecimentos, formar mão-de-obra 
qualificada e impulsionar essa região que tem um imenso 
desafio na história econômica deste País.

Gostaria de parabenizar a Bancada do Rio Grande 
do Norte, em especial os nossos Senadores Garibaldi 
Alves Filho e Fernando Bezerra, que se empenharam 
muito para esta conquista do Estado. Parabenizo também 
o Presidente Lula por essa sensibilidade com o Nordeste 
e particularmente com o Rio Grande do Norte.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não havendo mais quem queira encaminhar, 
encerro o encaminhamento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção, com os devidos cumpri-

mentos ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho, que 
relatou a matéria, e aos Senadores Fernando Bezerra 
e José Agripino.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Valdir Raupp.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 773, DE 2005

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
da Cãmara nº 053/2005 – IBAMA.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 773, de 2005 – art. 336, “II”) 

Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2005 
(nº 4.873/2005, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação da Gratificação de Desempe-
nho de Atividade de Especialista Ambiental 
– GDAEM e da Gratificação de Desempenho de 
Atividade Técnico-Administrativa do Meio Am-
biente – GDAMB e dá outras providências.

Designo o Senador Aloizio Mercadante para pro-
ferir o parecer sobre a matéria, em substituição à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Tem a palavra V. Exª, Senador.

PARECER Nº 1.091, DE 2005–PLEN

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ibama é uma 
instituição extremamente importante ao País, uma 
instituição que tem a responsabilidade de preservar 
os recursos naturais estratégicos e de acompanhar 
todos os projetos que têm impacto econômico no meio 
ambiente. Portanto, é uma instituição que precisa de 
uma atenção bastante especial.

Nós assistimos, ao longo deste ano, a algumas 
atitudes do Governo Federal, em particular da Polícia 
Federal, indispensáveis à moralização dessa instituição. 
Servidores nomeados, mas sobretudo servidores de 
carreira, foram afastados de um esquema de corrupção 
muito grave, que tinha como responsabilidade omissão 
diante do desmatamento ilegal de uma região muito 
importante do Brasil, que é o Mato Grosso.

O Ibama tem tido recorrentes greves. Esse é um 
direito indispensável, inalienável dos trabalhadores, 
mas, muitas vezes, prejudica o desempenho, a eficácia 
e o papel da instituição. Tenho assistido nesta Casa, 
em muitas oportunidades, a reclamações quanto à atu-
ação do Ibama. Mas nada disso pode diminuir o papel 
relevante e destacado que essa instituição tem e que 
os servidores concursados prestam a este País.

Foi feito um acordo com os servidores do Ibama no 
sentido de melhorar a remuneração, de atender a uma 
perspectiva de promoção de carreira, de gratificações fun-
cionais, com uma estimativa de R$116 milhões em cada 
exercício. Portanto, essa é uma conquista importante da 
carreira. Os funcionários de nível superior e intermediário 
e os auxiliares serão beneficiados por essa Gratificação 
de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa do 
Meio Ambiente. Essa era uma demanda há muito tempo 
aguardada pelos funcionários do Ibama.

O Senado presta, hoje, uma homenagem aos fun-
cionários do Ibama, com a certeza de que o processo de 
apuração e de afastamento daqueles servidores, que são 
absoluta minoria e que não podem prejudicar a grande-
za da instituição, terá prosseguimento. Essa instituição 
tem à frente um grande pesquisador, um grande homem 
público, e uma Ministra sensível e de grande responsa-
bilidade pública, Senadora Marina Silva, hoje Ministra de 
Estado do Meio Ambiente, que se empenharam muito 
para que essa conquista fosse respeitada.

O Senado está aprovando em tempo recorde a 
matéria. Demos urgência ao projeto assim que chegou 
à Casa e, se pauta não estivesse trancada hoje, nós 
o votaríamos por consenso.

Portanto, a carreia dos especialistas em meio 
ambiente do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis está sendo reconhecida nesta noite, e a 
gratificação será aprovada.
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Parabéns aos funcionários do Ibama! Tenho cer-
teza de que eles se dedicarão ao serviço com mais 
empenho, com mais eficiência, para que o Brasil possa 
ter orgulho dessa instituição tão importante numa pers-
pectiva de desenvolvimento sustentável da Nação.

Era o que tinha a dizer.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Aloizio Merca-
dante.

O parecer do nobre Relator é favorável e, por-
tanto, pela aprovação da matéria.

Completada a instrução, passa-se à discussão.
Concederei a palavra aos Senadores Mozarildo 

Cavalcanti, Arthur Virgílio e Tião Viana.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Sena-

dor Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero dizer que o relatório do 
Senador Aloizio Mercadante foi primoroso.

Cumprimento os funcionários que estão nas ga-
lerias até esta hora, aguardando a votação, e princi-
palmente os servidores do Ibama do meu Estado, que 
me telefonaram e pediram que eu estivesse atento a 
esta matéria.

Muitas vezes, realmente, venho à tribuna recla-
mar de alguns excessos do Ibama, como também vi-
mos recentemente desvios de conduta praticados por 
funcionários daquele Instituto. Mas não podemos, de 
jeito nenhum, perder de vista a importância do traba-
lho desses servidores, que merecem, portanto, rece-
ber uma remuneração melhor e ter maiores estímulos 
para que possam, efetivamente, fazer um trabalho útil 
principalmente para a nossa Amazônia.

Então, com muita felicidade, articulei e tive o 
apoio de todas as Lideranças para que pudéssemos 
aprovar hoje este projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradecemos a intervenção de V. Exª.

Concedo a palavra ao nobre Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a matéria 
é meritória e acarreta impactos financeiros a partir, por 
exemplo, da criação da Gratificação de Desempenho 
de Atividade de Especialista Ambiental e de outras al-
terações que julgo positivas para reorganizar o Ibama. 
No entanto, além e acima do impacto financeiro, que 
julgo justo e necessário, refiro-me sobretudo ao fato 
de que é uma tentativa de reestruturação da carreira.

O Ibama, injustiçado, olhado às vezes sem sim-
patia na minha região, a Amazônica, e desaparelhado, 

cumpre uma função extremamente relevante: zela pela 
galinha dos ovos de ouro, a floresta amazônica, que 
precisa ser tratada de modo a que renda sempre frutos 
para as populações brasileiras, jamais permitindo os 
entes públicos que o desmatamento faça com aquela 
floresta tão fundamental para a biotecnologia, para o 
ecoturismo, para os fármacos, o que já aconteceu em 
tantas outras regiões importantes. A Floresta Negra já 
foi floresta um dia; da Mata Atlântica sobra muito pouco 
hoje; e a Amazônia pode ser fonte de renda eterna para 
o Amazonas, para o País, se soubermos, por exemplo, 
aparelhar o Ibama, se soubermos compor políticas pú-
blicas racionais de desenvolvimento sustentável. 

Enfim, está aqui o esforço da Ministra Marina, 
está aqui o esforço do Presidente Marcos Barros, está 
aqui a sensibilidade do Senado, da Câmara; passa por 
aqui toda uma divisão de responsabilidades e toda uma 
pressão justa e inteligente dos servidores do Ibama. 
Portanto, Senador Tião Viana, deve o PSDB declarar 
o seu voto “sim” pela justeza, pelo mérito, pelo que se 
espera de frutos para o País e por entendermos que 
esse é um passo para se valorizar a carreira do ser-
vidor público. Enfim, o PSDB se põe de acordo e vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradecemos a intervenção de V. Exª.

Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao 
Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, serei mui-
to breve. Quero apenas associar-me às palavras do 
Senador Aloizio Mercadante, Líder do Governo, e do 
Senador Arthur Virgílio, cujas manifestações confluem 
como uma justa homenagem à carreira de Estado dos 
servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis.

Quando vejo a preocupação da Ministra Marina 
Silva com a possibilidade de fazermos algo pela quali-
dade de vida do povo brasileiro naquilo que lhe é mais 
caro hoje, que é a preservação do meio ambiente, a 
preservação dos nossos recursos naturais, da nossa 
maneira de viver; quando vejo uma matéria desta, que 
associa o desempenho individual com o desempenho 
da instituição, entendo que estamos amadurecendo na 
concepção de homenagear justas carreiras de Estado. 
Acredito que os servidores do Ibama e do Incra exer-
cem atividades de Estado que merecem uma atenção 
diferenciada, porque têm pagado um preço grande, 
ao longo da sua história, de desconsideração sobre a 
justa remuneração. E aqui há não só uma tentativa de 
valorizá-los em termos salariais, mas, de atualizar, em 
termos de concepção de carreira de Estado, o servi-
dor e a instituição.
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Então, presto uma homenagem à Ministra Mari-
na, ao Presidente do Ibama, ao Governo do Presiden-
te Lula, e desejo que possamos avançar mais ainda 
ao longo do ano. Agora, que estamos realizando um 
concurso nacional para os servidores do Ibama, es-
pero que possamos aumentar ainda mais a importân-
cia desse órgão na vida do povo brasileiro no que diz 
respeito ao meio ambiente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Delcídio Ama-

ral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, gostaria de fazer coro aos Senadores Aloizio 
Mercadante, Arthur Virgílio, Tião Viana e demais Se-
nadores que já se expressaram com relação às carrei-
ras de Estado, especificamente no que diz respeito ao 
Ibama, instituição fundamental para o País. 

Sr. Presidente, gostaria de pedir desculpas a V. 
Exª e um pouco de paciência e de tolerância por parte 
dos meus colegas, porque estávamos realizando uma 
oitiva na CPMI dos Correios, mas eu não poderia deixar 
de registrar este fato histórico importante, fundamental 
para o nosso Estado, o Mato Grosso do Sul, que foi 
a aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 57, ins-
tituindo a Fundação Universidade Federal da Grande 
Dourados, do desmembramento da Fundação Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Esta Presidência já fez questão de registrar 
a participação de V. Exª para que essa matéria fosse 
aprovada.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– O Líder do Governo também.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, assim como V. Exª lembrou o meu 
nome, o Líder do Governo também o fez, e fico muito 
envaidecido com isso. 

Foi um trabalho muito importante, realizado pelos 
três Senadores e por todos os oito Deputados Federais 
de Mato Grosso do Sul – Deputados João Grandão, 
Vander, Biffi, Murilo Zauith, Nelson Trad, Moka, Antô-
nio Cruz e Geraldo Resende. Não esqueci ninguém. 
Hoje foi um dia intenso.

Levamos esse projeto pela primeira vez ao Pre-
sidente Lula. Depois o discutimos, em reunião com 
o Ministério da Educação, primeiro, com o Senador 

Cristovam, que na época era Ministro da Educação, e 
depois com o Ministro Tarso Genro, que, entendendo a 
importância da Universidade Federal da Grande Dou-
rados, envidaram todos os esforços no sentido de que 
festejássemos neste dia a aprovação da UFGD.

Sr. Presidente, a UFGD, pela sua especificida-
de, será de fundamental importância para a região 
da Grande Dourados, uma região rica, com gente 
que trabalha, que acredita no Estado e no Brasil, uma 
região focada no agronegócio e onde a agronomia e 
outras cadeiras serão fundamentais para o desenvol-
vimento da região, para atração de muitas pessoas, 
movimentando a economia, trazendo os benefícios de 
uma universidade desse porte.

Por isso, quero cumprimentar o Presidente Lula, 
os dois Ministros, o Senador Cristovam e o Ministro 
Tarso Genro, quero cumprimentar toda a Bancada 
Federal do meu Estado e também as Senadoras e os 
Senadores por todo este trabalho.

Dourados, não tenho dúvida, está em festa hoje, 
porque esse era um grande sonho de toda a comuni-
dade daquela região. Para nós, honra-nos muito estar 
aqui presente, como Líder do PT, dos partidos da base, 
em um momento difícil que passamos, mas conseguin-
do anunciar, com o companheirismo e o entendimen-
to de todos os Senadores e Senadoras, a criação da 
Universidade Federal da Grande Dourados.

Progresso! Futuro! Desenvolvimento!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Não havendo mais quem peça a palavra, de-
claro encerrada a discussão.

Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o pro-

jeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção, com os cumprimentos 

devidos à Ministra Marina Silva, aos servidores do 
Ibama, ao Senado, sem dúvida nenhuma, que aprova 
– o Senador Mercadante já disse isso aqui com toda 
as letras – em tempo recorde esta matéria, pela sua 
justeza, pelos méritos dos servidores. Como disse 
também o Senador Arthur Virgílio, é uma tentativa que 
esta Casa faz, colabora, concretiza para que possa-
mos ter a reestruturação da carreira dos servidores 
do Ibama.

Parabéns a todos!

É a seguinte a matéria aprovada:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
1º Secretário em exercício, Senador Valdir Raupp.
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 774, DE 2005 

Requeiro, nos termos do artigo 336, inciso II do 
Regimento Interno do  Senado Federal, urgência para 
o PLC n° 38/2005, que dispõe sobre os Conselhos Fe-
deral e Regionais de Contabilidade, regula a eleição 
de seus membros, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 774, de 2005 – art. 336, “II”) 

Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2005 
(nº 2.674/2003, na Casa de origem), que alte-
ra o caput do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.040, 
de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre 
os Conselhos Federal e Regionais de Conta-
bilidade, regula a eleição de seus membros, 
e dá outras providências.

Tenho a satisfação de designar o nobre Sena-
dor Aloízio Mercadante para proferir o parecer sobre 
a matéria em substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais.

Tem a palavra S. Exª.

PARECER Nº 1.092, DE 2005–PLEN

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou aqui proferir 
relatório já apresentado no âmbito da Comissão pela 
Senadora Patrícia Saboya Gomes, que foi a Relatora 
na Comissão de Assuntos Sociais.

O Conselho Federal de Contabilidade é atualmen-
te constituído por quinze membros, sendo dez conta-
dores e cinco técnicos em contabilidade, de acordo 
com o que determina o art. 1º do Decreto Lei 1.040, 
de 21 de outubro de 1969.

O Projeto de Lei sob estudo visa a alterar esse 
dispositivo legal com o intuito de ampliar a composição 
do aludido Conselho para 27 membros, sendo cada 
um representante de um dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade e que os membros efetivos sejam eleitos 
também com seus suplentes para mandatos de quatro 
anos, com renovação a cada biênio, revezadamente, 
de dois terços e de um terço dos membros.

Ressalte-se ainda que a referida ampliação no 
número de membros não implica em nenhum custo 
para o Tesouro Nacional, já que a entidade se mantém 
com recursos de seus profissionais registrados.

Vislumbra-se que a realidade de 1946 não condiz 
com os tempos atuais. Atualmente são registrados cerca 
de 350 mil contabilistas nos Conselhos Regionais de 
Contabilidade e de 70 mil organizações cadastradas, 
além de consagrarmos, democraticamente, no órgão 
máximo a representação de todas as Unidades da Fe-
deração e do Distrito Federal.

Em relação aos aspectos de constitucionalidade, 
a proposição se encontra plenamente atendida, parti-
cularmente no que dispõe o inciso I do art. 22 e o art. 
61 da Constituição Federal.

No que diz respeito aos aspectos de técnica le-
gislativa, a proposição atende às normas estabelecidas 
na Lei Complementar nº 95, de 1998.

Voto

Tendo em vista que o exame do Projeto de Lei da 
Câmara nº 38, de 2005, não evidenciou violação da le-
gislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, opinamos pela sua aprovação.

Portanto, não estamos criando o Conselho Fede-
ral e Conselhos Regionais de Contabilidade. Estamos 
apenas ampliando o acesso para 27 Estados, dado que 
a representação, que vinha de 1946, evidentemente, 
está superada. E não há problema de constituciona-
lidade porque não se trata de criação de órgão, mas 
apenas da ampliação democrática de sua devida com-
posição em todo o território nacional.

Sendo assim, a homenagem aos contabilistas do 
Brasil, essa categoria importante que tantos serviços 
presta ao País e que agora terá esse Conselho, o Con-
selho Federal e Regional ampliado nesta noite.

Esse é o relatório da Senadora Patrícia Saboya, 
que apenas pude ler na condição de Relator substi-
tuto.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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PARECER Nº     , DE 2005 – PLEN

Em substituição à Comissão de As-
suntos Sociais, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 38, de 2005, que altera o art. 1º 
do Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro 
de 1969, que “dispõe sobre os Conselhos 
Federal e Regionais de Contabilidade, regu-
la a eleição de seus membros, e dá outras 
providências”.

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2005, de 
autoria do Deputado Átila Lira, que na origem foi o 
Projeto de Lei nº 2.674, de 2003, que altera o art. 1º 
do Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de 1969, 
que “dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais 
de Contabilidade, regula a eleição de seus membros, 
e dá outras providências”.

O projeto em exame altera o Decreto-Lei nº 1.040, 
estabelecendo que o Conselho Federal de Contabili-
dade será composto por 1 (um) representante efetivo 
de cada Conselho Regional e respectivo suplente e, 
ainda, determina a data de sua publicação como a de 
entrada em vigor da lei em que se transformar a pre-
sente proposição.

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi apre-
ciada e aprovada em duas comissões: de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Em sua justificativa, o autor salienta que o projeto 
de lei propõe que o Conselho Federal de Contabilidade 
seja composto por um representante de cada Conselho 
Regional de Contabilidade.

II – Análise

O Conselho Federal de Contabilidade é atualmen-
te constituído por quinze membros, sendo dez contado-
res e cinco técnicos em contabilidade, de acordo com 
o que determina o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.040, de 
21 de outubro de 1969.

O projeto de lei sob estudo visa alterar esse 
dispositivo legal com o intuito de ampliar a composi-
ção do aludido Conselho para vinte e sete membros, 
sendo cada um representante de um dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade e, que os membros efeti-
vos sejam eleitos também com seus suplentes, para 
mandatos de quatro anos, com renovação a cada bi-
ênio, revezadamente, de dois terços e de um terço 
dos membros.

Ressalta-se, ainda, que a referida ampliação no 
número de membros não implica em nenhum custo para 

o Tesouro Nacional, já que a entidade se mantém com 
recursos dos seus profissionais registrados.

Vislumbra-se que a realidade de 1946 não condiz 
com as dos tempos atuais. Atualmente são registrados 
cerca de 350.000 (trezentos e cinqüenta mil) contabi-
listas nos Conselhos Regionais de Contabilidade e de 
70.000 (setenta mil) organizações cadastradas, além 
de consagrarmos democraticamente no órgão máximo 
a representação de todas as unidades da Federação 
e do Distrito Federal.

Em relação aos aspectos de constitucionalidade, 
a proposição se encontra plenamente atendida, parti-
cularmente no que dispõe o inciso I, do artigo 22 e no 
artigo 61 da Constituição Federal.

No que diz respeito aos aspectos da técnica le-
gislativa, a proposição atende às normas estabelecidas 
na Lei Complementar nº 95, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da do Projeto de Lei 
da Câmara nº 38, de 2005 não evidenciou violação da 
legislação pertinente, e não havendo reparos quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de 
técnica legislativa, opinamos pela sua aprovação.

Sala da Comissão, – Senadora Patrícia Saboya 
Gomes, Relatora – Senador Aloizio Mercadante, Re-
lator (ad hoc).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer da nobre Senadora Patrícia Saboya 
Gomes, lido pelo nobre Senador Aloízio Mercadante, é 
favorável. Portanto, pela aprovação da matéria.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua discussão.

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão 
ser apresentadas emendas à proposição até o encer-
ramento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
Concedo a palavra, para discutir o projeto, ao 

Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o Conselho pleiteia uma moderni-
zação e uma atualização muito clara da sua máquina 
para que, posta em funcionamento, ela possa atender 
à realidade, que não é mais a realidade dos tempos 
iniciais de 1946. É um marco histórico para o Conselho 
Federal de Contabilidade.

Hoje em dia, Senador Eduardo Azeredo, são cer-
ca de 350 mil contabilistas registrados nos Conselhos 
Regionais de Contabilidade, havendo cerca de 70 mil 
entidades cadastradas. Da mesma maneira, a estrutura 
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hoje é sofisticada. Ela funciona com diversas câmaras, 
como a de Registro e Fiscalização, a Câmara de Ética 
e Disciplina, a Câmara Técnica, a Câmara de Controle 
Interno, a Câmara de Desenvolvimento Profissional e a 
Câmara de Assuntos Gerais. Logo, é de se compreen-
der, Senador Magno Malta, que 15 representantes não 
cubram os 27 Estados da Federação. A idéia de se ter 
um representante por unidade federativa é bastante pela 
noção de equilíbrio, que faz o Senado, por exemplo, ter 
os seus Estados representados a uma razão de três 
Senadores cada, mas é também para que possam dar 
vazão a milhares de processos que chegam às mãos 
do Conselho Federal de Contabilidade.

No exercício de 2002, a Câmara de Registro e 
Fiscalização julgou quase 1.500 processos, a Câmara 
Técnica analisou cerca de 70 processos, a Câmara de 
Controle Interno beirou os 600 processos, a Câmara 
de Assuntos Gerais, algo como 60 processos e a Câ-
mara de Desenvolvimento Profissional, cerca de 40. 
Ou seja, houve um crescimento enorme da demanda 
por decisões da entidade, mas a estrutura era mínima, 
pequena, insuficiente.

Levamos em conta, ainda, que a economia bra-
sileira tem passado por modificações enormes. É uma 
economia cada vez mais sofisticada. É fundamental para 
o seu bom andamento, para o bom andamento das em-
presas, que tenhamos contabilistas prontos e aparelha-
dos para darem cobertura, ética inclusive, às empresas 
que querem trabalhar com ética, com respeito.

Darei mais alguns exemplos. O Conselho Federal 
de Medicina é composto por 28 representantes, por 
28 Conselheiros. A Ordem dos Advogados do Brasil 
é representada por 81 Conselheiros, a razão de três 
por Estado da Federação, repetindo mais ou menos 
o modelo do Senado. Logo, não me parece nada de 
mais – ao contrário, parece-me justo, enxuto, suficien-
te – que o Conselho Federal de Contabilidade seja 
composto por exatamente um representante de cada 
Unidade da Federação.

O meu Estado, o Amazonas, por exemplo, não 
está representado hoje. No entanto, hoje, o Amazonas 
representa, sozinho, em função da pujança do pólo 
industrial de Manaus, mais de 6% do PIB brasileiro. 
Como ele não tem um representante no Conselho Fe-
deral de Contabilidade? É justo que tenha, Senador 
Wellington Salgado de Oliveira, é justo que passe a 
ter. Portanto, parece-me algo maturado, que veio do 
relatório percuciente do meu companheiro de Partido 
Deputado Átila Lira, do Piauí, algo que passou por de-
bate na Câmara, por maturação no seio do Governo, 
por debate, por discussão no seio da categoria e che-
ga ao Senado para que ele possa dar a sua opinião 

abalizada, madura. São quase 22 horas e estamos es-
perando por projetos importantes como este e outros 
que virão. É nosso dever.

Sr. Presidente, não tenho dúvida alguma de dizer 
que a matéria é meritória e estimula a que cresça uma 
categoria que exerce influência crescente e positiva 
sobre a economia brasileira.

Não consigo entender as boas empresas sem 
estarem elas assessoradas pelos bons contabilistas. 
Não consigo entender mesmo que não se dê, portanto, 
aos contabilistas aquilo que as empresas querem exigir 
deles. Refiro-me mesmo a se fazer um jogo com ética, 
com limites, a se fazer todo um trabalho pelo desenvol-
vimento das empresas com respeito a princípios, que 
são os estabelecidos e pactuados na sociedade.

O PSDB, portanto, Senador Eduardo Azeredo, 
meu prezado Presidente, apóia com entusiasmo esta 
matéria.

Fui procurado pelo Conselho Regional do Ama-
zonas, e é claro que eu disse a eles que não havia o 
que duvidar. Acompanho de perto a luta daquela gente, 
acompanho de perto a capacidade de organização que 
demonstram, a capacidade de mobilização, a capaci-
dade de, nacionalmente, promover eventos que são 
esclarecedores, para que se possa acompanhar, pela 
ótica deles, a conjuntura econômica do País.

É claro que, se reunirmos advogados, eles vão 
analisar inclusive a conjuntura econômica brasileira, 
mas pela ótica do advogado. O engenheiro não está 
proibido de discutir economia, muito menos os econo-
mistas propriamente ditos. Mas os contabilistas estão 
também capacitados a discutir a conjuntura econômica 
do País pela ótica deles, que é uma ótica própria.

Portanto, como homenagem a uma categoria tão 
laboriosa, tão trabalhadora, tão produtiva, tão produ-
cente, tão correta, tão conseqüente, tão válida para o 
processo econômico deste País, o PSDB, com todo 
seu entusiasmo, com toda sua crença, deposita, niti-
damente, seu voto “sim”. O PSDB é a favor da aprova-
ção desta matéria, que creio será aprovada pela una-
nimidade das Srªs e dos Srs. Senadores com assento 
nesta Casa, Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerro a discussão.

Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fazendo coro com o que expuseram da tribuna 

os Senadores Arthur Virgílio, Patrícia Saboya Gomes e 
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Aloizio Mercadante, tenho um grande prazer em man-
dar a matéria à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2005 
(Nº 2.674/2003, na Casa de Origem)

Altera o caput do art. 1º do Decreto-Lei 
nº 1.040, de 21 de outubro de 1969, que dis-
põe sobre os Conselhos Federal e Regio-
nais de Contabilidade, regula a eleição de 
seus membros, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.040, 

de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 1º O Conselho Federal de Contabi-
lidade-CFC será constituído por 1 (um) repre-
sentante efetivo de cada Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC, e respectivo suplente, 
eleitos para mandados de 4 (quatro)anos, com 
renovação a cada biênio, alternadamente, por 
1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços).

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

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A apreciação dos itens nºs 1 a 6 da pauta fica 
transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
amanhã, 13 de julho.

São os seguintes os itens cuja apreciação é 
transferida:

– 1 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2003 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 599, de 2005 – art. 336, “II”, do Regimento 
Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 89, de 2003 (nº 84/99, 
na Casa de origem), que altera o Decreto-Lei 
nº 2848, de 07 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal e a Lei nº 9296, de 24 de julho de 
1996, e dá outras providências. (Dispõe sobre 
os crimes cometidos na área de informática, e 
suas penalidades, dispondo que o acesso de 
terceiros, não autorizados pelos respectivos 
interessados, a informações privadas manti-
das em redes de computadores dependerá de 
prévia autorização judicial).

Parecer favorável, sob o nº 1.059, de 
2005, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Eduardo Azeredo; e

Pendente de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

– 2 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 31, DE 2000 
(Votação nominal)

Continuação da votação, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
31, de 2000, tendo como primeira signatária a 
Senadora Maria do Carmo Alves, que acres-
centa inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição 
Federal, para beneficiar, com licença-materni-
dade, as mulheres que adotarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

– 3 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Francisco Escórcio, que inclui § 8º no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias com a finalidade de ampliar a vigência 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef).

Parecer sob nº 119, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

– 4 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
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ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Relatora 
Senadora Serys Slhessarenko, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

– 5 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais (dispõe sobre a 
carreira dos servidores civis e militares do ex-
Território Federal de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

– 6 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 12, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 12, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Luiz 
Otávio, que acrescenta artigo ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias. (Dispõe 
sobre os processos em andamento de criação 
de novos municípios).

Parecer sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se ao item 7 da pauta.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Valdir Raupp.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 775 ,DE 2005

Preferência para apreciação de matéria 
antes de outras da Ordem do Dia.

Nos termos do art. 311, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para que a PEC 91/2004, 
a fim de ser apreciado antes da matéria constante do 
item nº 7 da Ordem do Dia.

Sala das Sessões,  12 de julho de 2005
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento de preferência, passa-

se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 8:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 91, de 2004 (nº 1.138/2003, 
na Casa de origem), que denomina Milton 
Santos o Atlas Nacional do Brasil, publicado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística – IBGE.

Pareceres sob nºs 379 e 1.070, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Flávio Arns: 1º pronunciamento: (sobre o Pro-
jeto), favorável; 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 1, de Plenário), contrário.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1, de Plenário, de pa-

recer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o pa-

recer contrário à emenda queiram permanecer senta-
dos. (Pausa.)

A emenda foi rejeitada.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2004 
(Nº 1.138/2003, na Casa de origem)

Denomina Milton Santos o Atlas Nacio-
nal do Brasil, publicado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística – IBGE.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O Atlas Nacional do Brasil, publicado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
passa a ser chamar “Atlas Nacional do Brasil Milton 
Santos”.

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

É a seguinte a emenda rejeitada:

EMENDA Nº 1 – PLEN

Dê-se ao art. 1º. do Projeto de Lei da Câmara nº 
91, de 2004, a seguinte redação: 

Art. 1º. A primeira edição do Atlas Nacional do 
Brasil a ser publicada na vigência desta lei, pelo ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
deverá circular acompanhada de uma publicação em 
homenagem ao Geógrafo Milton Santos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2003

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 42, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Pedro Simon, que altera dispositivos constitu-
cionais relativos aos limites máximos de idade 
para a nomeação de magistrados e ministros 
de tribunais e para a aposentadoria compul-
sória do servidor público em geral.

Parecer sob nº 463, de 2005, do relator 
Senador José Jorge, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos 
das Emendas nºs 1 e 2-CCJ que apresenta.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Na última sessão de discussão foi apresentada 
a Emenda nº 3, de Plenário.

Transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-
cussão em primeiro turno.

Em discussão a Proposta e as emendas.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr 

1º Secretário em Exercício, Senador Valdir Raupp.

São lidas seguintes:

EMENDA Nº 4 – PLEN

Emenda aditiva à Proposta de Emen-
da à Constituição nº 42, de 2003, que alte-
ra dispositivos constitucionais relativos 
à aposentadoria compulsória do servidor 
público.

Acrescente-se artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, nos seguintes termos:

“Art. Até que entre em vigor a lei com-
plementar de que trata o inciso II, do art. 40, 
os ministros do Supremo Tribunal Federal 
e dos Tribunais Superiores aposentar-se-
ão, compulsoriamente, aos setenta e cinco 
anos.

Justificação

Os Tribunais Superiores e o Supremo Tribunal 
Federal têm características diferentes dos demais 
tribunais, porque não possuem carreira organiza-
da para ascensão ao cargo de ministro. Assim, o 
ingresso nessas cortes não representa promoção 
nas carreiras.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal são 
escolhidos pelo Presidente da República, dentre 
cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, sendo nomeados após 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Sena-
do Federal.

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do 
Tribunal Superior do Trabalho são indicados em listas 
encaminhadas ao Presidente da República, sendo no-
meados após a aprovação pela maioria absoluta do 
Senado Federal.

Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral também 
não têm carreira para o acesso ao cargo de ministro, 
já que a sua composição recai sobre integrantes do 
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça 
e advogados nomeados pelo Presidente da República, 
por indicação do Supremo Tribunal Federal.

Já os juízes de 1ª e 2ª instância têm carreiras 
próprias, iniciadas por meio de Concurso Público para 
provimento dos cargos, sendo que a promoção na 
carreira é definida por critérios de merecimento e an-
tiguidade.

Assim, justifica-se, a presente Emenda uma vez 
que, ao contrário dos demais tribunais, o acesso aos 
Tribunais Superiores e ao Supremo Tribunal Federal 
não representa promoção na carreira.

Sala da Sessões,
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EMENDA Nº 5, PLENÁRIO

Emenda aditiva à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 42, de 2003, que altera dispositivos cons-
titucionais relativos à aposentadoria compulsória do 
servidor público.

Acrescente-se artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, nos seguintes termos:

“Art. Até que entre em vigor a lei comple-
mentar de que trata o inciso II, do art. 40, os 
ministros do Supremo Tribunal Federal apo-
sentar-se-ão, compulsoriamente, aos setenta 
e cinco anos.”

Justificação

O Supremo Tribunal Federal tem características 
diferentes dos demais tribunais porque não possui car-
reira organizada para ascensão ao cargo de ministro. 
Assim, o ingresso nesta Corte não representa promo-
ção nas carreiras.

Ao contrário dos Tribunais Superiores, cuja com-
posição se dá tanto pela ascensão na carreira da ma-
gistratura como por indicação do Presidente da Repú-
blica, os integrantes do Supremo Tribunal Federal são 
alçados à mais alta Corte do País por escolha pessoal 
do Presidente da República. A escolha presidencial re-
cai sobre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada. Os indicados são nome-
ados após serem aprovados pela maioria absoluta do 
Senado Federal.

Já os juízes de 1ª e 2ª instâncias têm carrei-
ras próprias, iniciadas por meio de Concurso Público 
para provimento dos cargos, sendo que a promoção 
na carreira é definida por critérios de merecimento e 
antiguidade.

Assim, justifica-se a presente Emenda uma vez 
que, ao contrário dos demais tribunais, o acesso Su-
premo Tribunal Federal não representa promoção na 
carreira.

Sala das Sessões,
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EMENDA Nº 6 – PLEN 
(À PEC nº 42, de 2003)

Acrescente-se à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 42, de 2003, o seguinte art. 2º

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar acrescentado do seguin-
te art. 95:

“Art. 95. Até que entre em vigor a lei com-
plementar que disciplina o disposto no inciso 
II do art. 40 desta Constituição Federal, se 
aposentarão compulsoriamente aos setenta 
e cinco anos de idade:

I – os Ministros dos Tribunais Superiores 
do Poder Judiciário;

II – os Ministros Titulares e Auditores, 
bem como aqueles que lhe sejam equipara-
dos, do Tribunal de Contas da União;

III – os Desembargadores dos Tribunais 
Regionais Federais;

IV – os Desembargadores dos Tribunais 
Regionais do Trabalho;

V – os Desembargadores dos Tribunais 
de Justiça dos Estados; e

VI – os Conselheiros e Auditores, bem 
como aqueles que lhe sejam equiparados, 
dos Tribunais de Contas dos Estados e Mu-
nicípios.”

Justificação

Aprovada na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado (Parecer nº 463, de 2005, do 
Senador José Jorge), a PEC nº 42, de 2003, modifica 
o art. 40, § 1º II da Constituição Federal, para deter-
minar que todos os servidores se aposentarão com-
pulsoriamente aos setenta anos de idade, enquanto 
não for aprovada a lei complementar que estabelecerá 
critérios e condições para a aposentadoria compulsória 
aos setenta e cinco anos de idade. O parecer aprovado 
naquela comissão também modifica o texto original da 
PEC, ao manter a idade limite de sessenta e cinco anos 
para ingresso nos tribunais superiores, o que se afigura 
razoável e de acordo com o interesse público.

Entretanto, estabelece a necessidade de lei com-
plementar para a aplicação da nova regra, o que signi-
fica a manutenção da aposentadoria compulsória aos 
setenta anos de idade para todos os servidores, até 
que entre em vigor a referida lei. Ocorre que os mem-
bros das Cortes superiores e dos Tribunais Regionais, 
diferentemente dos demais servidores públicos, cuja 
carreira se inicia após o ingresso no serviço público 
por concurso público de provas e títulos, ingressam 
na função por escolha do Presidente da República, 
dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada. Não têm planos de carrei-
ra, nem promoção.

Situação similar ocorre com relação aos Ministros 
do Tribunal de Contas da União. Incluem-se ainda, nes-
sa situação, os auditores do TCU que são os Ministros 
Substitutos com atribuições de judicatura. Esta inclusão 
é apoiada pelo § 4º do art. 73 da Constituição Federal, 
que atribui ao auditor, quando em substituição ao Mi-
nistro, as mesmas garantias e impedimentos do titular.

Deve-se também estender a auto-aplicabilidade 
da PEC nº 42 aos Desembargadores dos Tribunais 
de Justiça Estadual e aos Conselheiros e aos Audito-
res dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, 
pois estes guardam similaridade em âmbito estadual 
e Municipal ao que se refere aos Ministros dos Tribu-
nais Superiores e aos Ministros Titulares e Substitutos 
dos Tribunais de Contas da União.

Essa situação justifica a automática aplicação 
da regra da aposentadoria compulsória aos setenta 
e cinco anos de idade, após a aprovação da PEC nº 

42, de 2003.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a proposta e as emendas, em 
primeiro turno. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão, em primeiro turno.

A matéria retorna à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nos termos do art. 359 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, para exame das 
emendas apresentadas em Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 1.441, DE 2004

Votação, em turno único do Requeri-
mento nº 1.441, de 2004, do Senador Alvaro 
Dias, solicitando, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado ao Ministro de Estado da 
Fazenda pedido de informações sobre o valor 
das aplicações feitas pelas empresas Copel, 
Sanepar e Itaipu Binacional e suas respectivas 
fundações no Banco Santos.

Parecer sob nº 456, de 2005, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator ad hoc: Senador Leonel Pavan, favorável, 
com a Emenda nº 1–CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Parecer sob nº 456, de 2005, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator do Senador 
Leonel Pavan, é favorável, com a Emenda nº 1-CCJ.

Em votação o requerimento, nos termos do pare-
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em turno único.

A Srªs e os Srs Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Informo ao Plenário que o pedido de informações 

será dirigido diretamente ao Ministro de Estado da Fa-
zenda, tendo em vista que o cargo de Presidente do 
Banco Central foi transformado em Ministro de Estado, 
nos termos da Lei nº 11.036, de 2004.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, desejo fazer apenas um esclarecimento 
rápido. Este pedido de informações tramita já há algum 
tempo, desde novembro do ano passado, e tem por 
objetivo buscar informações do agora Ministro Presi-
dente do Banco Central a respeito das aplicações de 
Copel e sua fundação, da Sanepar e sua fundação, 
da Binacional Itaipu e sua fundação e do Banco do 
Nordeste no Banco Santos.

Sr. Presidente, houve uma sinalização em tempo 
para a situação de insolvência do Banco Santos. Havia, 
portanto, uma previsão de intervenção no Banco San-
tos. Apesar da advertência havida, essas instituições 
públicas continuaram a fazer aplicações com valores 
significativos no Banco Santos.

Há, portanto, Sr. Presidente, razões para este 
pedido de informações, a fim de que possamos, evi-
dentemente, se houver razões para tanto, adotar pro-
vidências relativamente ao caso, sobretudo, porque, 
nesta hora, o País está preocupado com a malversa-
ção do dinheiro público.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Sobre a mesa, ofícios do Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados, que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Valdir Raupp.

São lidos os seguintes:

PS–GSE nº 295/05

Brasília, 22 de junho de 2005

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2005 (Medida 
Provisória nº 242/03, do Poder Executivo), aprovado na 
Sessão Plenária do dia 15-6-05, que “Altera dispositivos 
das Leis nºs 8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências.”, conforme o disposto 
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

PS-GSE nº 296/05

Brasília, 22 de junho de 2005

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 244, de 2005, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 15-6-05, que 
‘Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da 
Defesa, no valor de R$20.327.000,00, para os fins que 
especifica.’, conforme o disposto no art. 62 da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

PS–GSE 311 nº 311/05

Brasília, 28 de junho de 2005

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2005 (Medida 
Provisória nº 247/05, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 21-6-05, que “Abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da Ciência e 
Tecnologia, de Minas e Energia, dos Transportes, da 
Cultura, do Meio Ambiente e da Defesa, no valor glo-
bal de R$586.011.700,00, para os fins que especifica.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro–Secretário.

PS–GSE nº 314/05

Brasília, 30 de junho de 2005

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 248, de 2005, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 28-6-05, que “Dispõe 
sobre o valor do salário–mínimo a partir de 1º de maio 
de 2005 e dá outras providências.”, conforme o disposto 
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.
PS–GSE nº 341/05

Brasília, 7 de julho de 2005
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 250, de 2005, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 6-7-05, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração 
Nacional, no valor de as R$30.000.000,00 (trinta milhões 
de reais), para o fim que especifica.”, conforme o disposto 
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Comunico ainda que foram retiradas as Emendas 
de nºs 2, 3, 4, 5 e 9 e rejeitadas as de nº 1, 6, 7 e 8.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com referência aos Projetos de Lei de Conver-
são nºs 15 e 18, de 2005 (provenientes das Medidas 
Provisórias nºs 242 e 247, de 2005), e às Medidas 
Provisórias nºs 244 e 248, de 2005, que acabam de 
ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que os 
prazos de 45 dias para apreciação das matérias pelo 
Congresso Nacional encontram-se esgotados, e os 
de vigência foram prorrogados por Ato da Mesa do 
Congresso Nacional por mais sessenta dias, conforme 
prevê o § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001, esgotando-se nos dias 25 de agosto, 15, 2 e 19 
de setembro, respectivamente.

Quanto à Medida Provisória nº 250, de 2005, a 
Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 
dias para apreciação da matéria pelo Congresso Na-
cional esgotar-se-á no próximo dia 3 de agosto, e o de 
60 dias de vigência no dia 18 de agosto.

Uma vez recebidas formalmente pelo Senado 
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar 
imediatamente todas as demais deliberações legisla-
tivas da Casa até que se ultimem suas votações.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência inclui 
as matérias na Ordem do Dia de amanhã, 13 de julho.

São as seguintes as matérias recebi-
das:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – 

Antes de conceder a palavra ao Senador Aloizio 
Mercadante, comunico ao Plenário que o Senado Fe-
deral, pela convergência existente, pela participação 
dos Líderes, de cada um das Srªs e dos Srs. Sena-
dores, apesar da crise, produziu praticamente como 
nunca e conseguiu votar matérias que passarei a in-
formar a V. Exªs.

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS  
pelo senado federal na 3ª legislativa ordinária  

da 52ª legislatura 
(15 de Fevereiro a 12 de Julho de 2005)

Deliberativas Ordinárias 53
Não Deliberativas 38
Deliberativas Extraordinárias 11
Especial 6
Total 109
Reuniões 4

MATÉRIAS APROVADAS 1.125
I – MEDIDAS PROVISÓRIAS APROVADAS
1 – APROVADAS, NA FORMA DE PROJETO DE 

LEI DE CONVERSÃO APRESENTADO PELA CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS, E ENVIADAS À SANÇÃO

2 – APROVADAS NA ÍNTEGRA E ENVIADAS 
À PROMULGAÇÃO

3 – APROVADAS COM ALTERAÇÕES E DE-
VOLVIDAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS

4 – APROVADA NA FORMA DE MEDIDA PRO-
VISÓRIA (PREFERÊNCIA), PREJUDICADO O PRO-
JETO DE LEI DE CONVERSÃO, E DEVOLVIDA À 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

II – PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À 
SANÇÃO

III – PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

1 – EM DECISÃO TERMINATIVA 
1.1 PROJETOS DE LEI DO SENADO FEDE-

RAL
2 – POR DECISÃO DE PLENÁRIO
2.1 – DO SENADO FEDERAL
2.2 – DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
IV – PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À 

PROMULGAÇÃO
1 – CONCESSÕES DE TELECOMUNICA-

ÇÕES 
2 – ACORDOS INTERNACIONAIS
3 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4 – PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUI-

ÇÃO
5 – SUSPENSÃO DE ATOS NORMATIVOS DE-

CLARADOS INCONSTITUCIONAIS

6 – OUTROS
V – MENSAGENS RELATIVAS À ESCOLHA DE 

CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
VI – PARECERES REFERENTES A MENSA-

GENS DE ESCOLHA DE AUTORIDADE
VII – REQUERIMENTOS DE VOTOS DE APLAU-

SO, CENSURA OU SEMELHANTE
VIII – REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES 

SIGILOSAS
IX – REQUERIMENTOS DE CRIAÇÃO DE CO-

MISSÃO TEMPORÁRIA
X – REQUERIMENTOS DE AUDITORIA DO TRI-

BUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
XI – REQUERIMENTOS DIVERSOS
MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO
XII – MATÉRIAS PREJUDICADAS
XIII – MATÉRIAS REJEITADAS
XIV – MATÉRIAS RETIRADAS PELOS AUTO-

RES
TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS 1.144
ATOS DO PRESIDENTE DA MESA DO CON-

GRESSO NACIONAL PRORROGANDO PRAZO DE 
MEDIDA PROVISÓRIA

REQUERIMENTOS DE CRIAÇÃO DE CPI DE-
FERIDOS

Mais uma vez, agradeço ao Congresso Nacio-
nal, aos Srs. Líderes Partidários, pela convergência 
com que esta Casa, com normalidade, pudesse pro-
duzir e, como eu disse anteriormente, aumentar sua 
própria produtividade, como quer e exige a sociedade 
de todos nós.

Muitas vezes, como hoje, houve exacerbação 
de ânimos, elevação de temperatura. Mas parabenizo 
os Senadores Tião Viana e Luiz Otávio. O Parlamento 
é assim mesmo. Parece que se exacerba em alguns 
momentos, mas depois a coisa volta ao normal. E esta 
Casa, como nunca, demonstra maturidade, serenida-
de, equilíbrio, e volta a produzir.

Muito obrigado, Senador Tião Viana.
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-

dante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco PT – SP. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, já é tarde da noite e serei 
breve. Mas gostaria de homenagear o Senado Fe-
deral, pela produção deste semestre; o Presidente, 
pela condução dos trabalhos; e a Mesa Diretora, 
pelo equilíbrio, independência e capacidade de ar-
ticulação, sempre buscando o entendimento a fim 
de prevalecer o interesse público e a agenda que o 
País necessita.

Agradeço também a cada Senadora e Senador 
da Base do Governo, as Bancadas do PT, do PSB, 
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do PTB, do PL e do PMDB, fundamentais para as 
realizações que hoje podemos apresentar ao Brasil. 
Igualmente, agradeço à Oposição, que, apesar dos 
acalorados debates e enfrentamentos, dos momen-
tos difíceis por que passamos, pela disputa política 
e ideológica que é própria da democracia, sempre 
soubemos dialogar, pactuar, acordar e construir. Eu 
diria que os projetos de lei, de alguma forma, saem 
melhor do que entraram no Senado Federal, pela ca-
pacidade de negociação que temos e pela vivência 
pública que esta Casa abriga, com tantos homens, 
cada um com um currículo rico, com uma agenda 
importante ao longo da vida pública. O Senado Fe-
deral está de parabéns por tudo isso.

Sr. Presidente, hoje definimos pela implantação 
de mais uma CPI. Fiz algumas advertências desta 
tribuna porque considero que o número de CPIs pre-
judica a administração da Casa, a governabilidade, o 
ambiente de trabalho. Com apenas uma única CPI, 
a dos Correios, pela capacidade de capitalizar ener-
gia e de polarizar, há três semanas, as Comissões 
permanentes não têm funcionado, pois estão sendo 
prejudicadas pelos depoimentos. Agora, temos a CPI 
dos Bingos, a CPMI da Terra, a CPI da Emigração 
Ilegal, e estamos implantando a CPI do Mensalão. 
Isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Esta-
mos entrando em um período de recesso. É evidente 
que as CPIs podem trabalhar intensamente nesse 
período, mas, a partir de agosto, temos que chegar 
a um acordo sobre o seu funcionamento, a fim de 
que não prejudiquem o andamento dos trabalhos, 
que são indispensáveis à Nação, com a aprovação 
de leis e de toda a matéria legislativa que está na 
pauta do Congresso Nacional.

A Oposição pediu uma CPMI que pudesse in-
vestigar o mensalão, inicialmente, porque não acre-
ditava na CPI dos Correios, imaginando que seria 
uma CPI “chapa branca”, por ser presidida por um 
membro do PT. O tempo demonstrou que não havia 
procedência nessa preocupação. A Mesa Diretora 
da CPI tem sido muito equilibrada e isenta, buscan-
do sempre impulsionar as investigações. Houve um 
ou outro momento mais acalorado, em que a CPI 
perdeu um pouco o equilíbrio. Mas tenho certeza 
de que, com procedimentos – sem a preocupação 
do palanque eleitoral, sem os açodamentos, sem o 
julgamento pré-concebido – para que se aprofunde 
a investigação das denúncias originárias dos Cor-
reios, a investigação do material das licitações e 
das concorrências, a CPI prestará um grande ser-
viço ao País.

Na CPI dos Correios, o Sr. Roberto Jefferson é 
réu, é denunciado; e na CPI do Mensalão, ou seja, 
da compra de votos, é denunciante. Portanto, são 
dois movimentos igualmente relevantes, comple-
mentares e que devem ser impulsionados. Não vejo 
necessidade de as outras CPIs funcionarem nesse 
período. Ponderei que a CPI dos Bingos não pre-
cisava ser instalada agora. Deveríamos investigar 
os Correios e a chamada compra de votos, que é 
o que o País deseja esclarecer, apurar com rigor e 
com profundidade.

Concluo este breve pronunciamento, que encer-
ra este período legislativo – dificilmente haverá novas 
votações neste plenário, a não ser os debates, sem-
pre bem-vindos –, falando do meu Partido, o Partido 
dos Trabalhadores, no qual milito há 25 anos.

O PT cumpriu um papel extremamente desta-
cado na vida pública nacional, não apenas pelo im-
pulso aos movimentos sociais, pela capacidade de 
formar novas lideranças, novos quadros, pelo papel 
que desempenhou na resistência à ditadura militar 
e na luta democrática, na anistia, pelas liberdades 
democráticas. De alguma forma, nossa militância 
teve um papel destacado na construção da Central 
Única dos Trabalhadores, nos movimentos sociais do 
campo, nos movimentos urbanos, nos movimentos 
populares por moradia. Enfim, na luta da sociedade 
civil, das entidades não-governamentais, nosso Par-
tido sempre teve uma presença militante destacada, 
reconhecida, dentro e fora do País.

A partir dessa longa história de derrotas e vi-
tórias, de lutas pela justiça social, pela inclusão 
social, pela ética na política, o PT passou a ser o 
partido dirigente, o partido de Governo. A lideran-
ça do Presidente Lula, construída ao longo da his-
tória, apareceu como um momento extremamente 
importante da democracia brasileira: um momento 
de renovação, um momento de presença dos seto-
res populares, uma liderança operária, fato inédito 
na História do Brasil e, eu diria, pouco presente na 
história internacional.

As realizações do Governo são muito significati-
vas neste período de dois anos e meio. O Brasil está 
crescendo; obteve o melhor crescimento dos últimos 
dez anos no ano passado. Criamos 2,8 milhões de 
empregos, mais de 4 vezes o volume de empregos 
criados no Governo anterior, com carteira de traba-
lho registrada. As exportações continuam batendo 
recorde. Nesta semana, houve mais um recorde his-
tórico de exportação e de saldo comercial. Com toda 
a turbulência política, o País continua crescendo, 
com emprego realizado. A inflação cedeu; a espinha 
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dorsal da inflação está quebrada. Está ocorrendo, 
inclusive, a deflação do IPCA, o que demonstra que 
a taxa de juros poderá cair significativamente ao 
longo do segundo semestre, impulsionando o cres-
cimento econômico e ajudando o câmbio, que está 
muito apreciado, a encontrar o ponto de equilíbrio 
muito importante para alguns setores da indústria, 
sobretudo para a agricultura brasileira.

Vejo com mais esperança o segundo semestre. 
Creio que todos os indicadores apontam para isso. 
A indústria continua forte, pois os indicadores eco-
nômicos mostram um fortalecimento. Houve o rea-
juste do salário mínimo, juntamente com o aumento 
do crédito consignado em folha. No ano passado 
inteiro, o Banco do Brasil liberou R$1,4 bilhão em 
crédito consignado. Neste semestre, R$2,6 bilhões. 
Quanto ao crédito destinado à agricultura familiar, 
foram liberados mais de R$4,2 bilhões de recursos. 
Então, esse choque de créditos, a redução do spread, 
o aumento da massa salarial e do emprego puxam 
o mercado interno juntamente com as exportações 
e impulsionam o crescimento econômico.

Além dos programas sociais, falamos hoje so-
bre a criação de várias universidades federais, o 
Prouni e 760 mil novas vagas no ensino superior, 
além do Fundeb – que agora está na Câmara dos 
Deputados. Aumentaremos em um ano a escolarida-
de obrigatória. Há ainda o Programa Bolsa-Família, 
que já supera sete milhões de famílias e 12 milhões 
de crianças. Tudo isso é o que ancora a popularida-
de do Presidente Lula. É a vida do povo brasileiro, 
é o emprego, é o salário, é a política social, é a vida 
concreta especialmente daqueles que menos têm e 
poucas vezes tiveram a atenção que este Governo 
está dando, mesmo num quadro de restrição fiscal 
e de tantas dificuldades.

A inflação está sob controle, a economia está 
crescendo, o emprego avançando e o salário aumen-
tando. Ressalto as políticas sociais na área da saúde 
e cumprimento esse grande Ministro Humberto Costa, 
que deixa o Governo. Cumprimento também o Minis-
tro Tarso Genro, que sai do Ministério da Educação, 
o Ministro Ricardo Berzoini, que deixa o Ministério 
do Trabalho e o Ministro Aldo Rebelo, que cumpriu 
um grande papel na articulação política e deixa o 
Ministério. Saúdo ainda o nosso Ministro Eduardo 
Campos, que sairá do Ministério da Ciência e Tec-
nologia, e o Ministro Eunício Oliveira*, que deixou o 
Ministério das Comunicações. São vários Ministros 
que saem agora do Governo e outros que entram, 
renovando o Governo, enxugando o número de mi-
nistérios e reduzindo os cargos de confiança.

Mas há uma crise política, em parte, porque 
a Oposição é muito forte no Congresso Nacional. 
Sempre fomos Minoria, e é daqui que ela irradia o 
seu discurso, as suas iniciativas e o tensionamento 
político. De outro lado, os fatos que vieram a público 
são graves e inaceitáveis seja no meu Partido ou no 
âmbito do Governo. O nosso Partido surgiu com o 
compromisso da ética na política, que é inegociá-
vel. Aqueles que não entenderam ou se desviaram 
desse caminho terão que acertar contas com a so-
ciedade brasileira e com o próprio Partido. Esse é o 
posicionamento do Presidente, essa é a decisão do 
Diretório Nacional, estamos renovando a direção do 
Partido, a Executiva Nacional porque entendemos 
que o Partido deve desculpas à sociedade e a sua 
militância, a mais de oitocentos mil filiados e deve 
buscar se reencontrar com seus valores fundamen-
tais que lhe deram origem. Somos um Partido de 
Governo, temos responsabilidade de Governo, é 
outra atitude, é outra postura, é outro tempo, mas 
não podemos abdicar dos valores fundamentais que 
deram origem a este projeto e a esta trajetória. 

Sr. Presidente, para encerrar este pronuncia-
mento e não abusar da noite de hoje, tão produtiva, 
queria aqui saudar a nova Executiva Nacional, es-
pecialmente o companheiro Berzoini, que vai ser o 
Secretário-Geral do Partido, foi Presidente do Sin-
dicato dos Bancários, foi Ministro da Previdência e 
do Trabalho, é um Parlamentar destacado, dará uma 
grande contribuição à Secretaria Geral do Partido; 
quero saudar o Ministro Hélio Costa, que além de 
psicólogo é jornalista e vai agora comandar o Mi-
nistério de Comunicações. Quero também saudar o 
Deputado José Pimentel, bancário, auditor, tem boa 
experiência em administração e vai ajudar a colocar 
em ordem as finanças do Partido, que precisam de 
mudanças profundas. 

Mas queria, nesta noite, particularmente home-
nagear um companheiro por quem tenho um imenso 
apreço e que tem sido atacado de forma muito vio-
lenta pelos meios de comunicação; a ele têm sido 
debitados fatos e situações sobre os quais, tenho 
certeza, a história demonstrará que ele não tem res-
ponsabilidade direta. 

Quero que tudo seja apurado, que qualquer um 
que seja responsável seja punido pelas atividades 
que não estão de acordo com a ética política e muito 
menos com a história do nosso Partido. Mas o nosso 
Presidente até então, José Genoíno, é um homem 
por quem tenho imenso apreço, não só pelos 40 anos 
de luta. Um homem que enfrentou a ditadura, que foi 
preso, ficou cinco anos na cadeia e que sofreu tor-
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tura. Não posso aceitar uma recém-homenagem da 
Câmara dos Deputados que foi muito mais um ata-
que àqueles que foram torturados, e particularmente 
a José Genoíno, do que qualquer outra homenagem 
que profissionais poderiam ser reconhecer de outra, 
em outra oportunidade. Não há acordo sobre tortura, 
não há nada que possa ser dito que justifique esse 
tipo de prática, e muito menos se utilizar esse tipo 
de argumento para atacar um homem público, so-
bretudo com a estatura, a dignidade e a grandeza 
que o José Genoíno demonstrou na sua vida, na 
luta democrática, na sua coerência militante, no seu 
compromisso com este País.

Da mesma forma, alguns episódios recentes 
estão sendo debitados a ele. Eu quero dizer desta 
tribuna, assinar em meu nome, com a minha história 
e com a convivência com ele, que não acredito que 
isso tenha procedência. Conheço Genoíno, confio 
nele, na biografia dele, na história dele e, quando 
este tempo passar, quando os fatos forem esclare-
cidos, quando os culpados forem identificados e os 
inocentes forem reconhecidos, tenho certeza de que 
o José Genoíno voltará à vida pública com a sua bio-
grafia, com a sua história, com os erros políticos que 
cometeu e que têm que ser discutidos, debatidos, 
identificados e avaliados, mas, seguramente, tenho 
certeza de que ele não está envolvido em qualquer 
tipo de ato ilícito ou crime. Jamais participaria de 
qualquer desvio de conduta, sobretudo de recur-
sos públicos. Por tudo isso, pela nossa amizade e 
pela nossa convivência, penso que deveria deixar 
a Presidência do Partido. Disse isso a ele. Precisa-
mos renovar o Partido, precisamos seguir um novo 
tempo; tudo o que passou precisa ser apurado com 
independência e isenção, mas não sou daqueles 
que me furto a me manifestar e defender sobretudo 
aquilo em que acredito. E acredito no companheiro 
José Genoíno. Quero registrar aqui no plenário do 
Senado Federal a minha confiança nele e a minha 
certeza de que a apuração e a investigação isenta 
punirão aqueles que são responsáveis, mas, tenho 
certeza, reconhecerão a inocência daqueles que não 
devem ao Estado, à Lei e ao nosso Partido. Eu espe-
ro, torço e acredito que José Genoíno estará entre 
esses inocentes, e que, portanto, poderá, num futuro 
próximo, ter sua biografia e sua história reconheci-
da pelo País. Foi muito correta a disposição dele de 
depor na hora em que a CPMI quiser, de colocar os 
sigilos bancário, fiscal e telefônico à disposição de 
qualquer investigação, e de abdicar da condição de 
Presidente do Partido. É mais um gesto de grandeza 
que o tempo haverá também de reconhecer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao nobre Líder Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, tem toda razão V. Exª, Sr. Presi-
dente, em terminar este semestre legislativo. E ele 
termina com pauta trancada por MPs editadas em 
excesso pelo Governo Federal. De fato, o Senado 
obrou, o Senado trabalhou, o Senado conseguiu in-
clusive, nesta fase derradeira, fazer coexistir a ativi-
dade investigativa com a atividade legislativa, com a 
atividade ordinária, atividade essencial e básica que 
cabe a cada um de nós, e a todos nós em conjunto, 
Senador Mão Santa, executarmos. Vejo que essa é 
uma prova, sim, da maturidade da Casa, é uma pro-
va, sim, da maturidade do Congresso, e isso reflete 
a maturidade da Nação.

Ouvi atentamente o Líder Aloizio Mercadante, 
que fez seu discurso solidário em relação a compa-
nheiros. Tomo um dos seus companheiros para, so-
bre ele, me reportar, precisamente o ex-Presidente 
do Partido dos Trabalhadores, Deputado José Ge-
noíno, para dizer que também eu não acredito em 
desonestidade por parte desse eminente homem 
público. Não acredito. Tenho recomendado que, ao 
ouvir Genoino depor na CPMI, que se lhe dê o tra-
tamento mais digno, mais justo, mais elevado. Creio 
em erros e vi os erros, erros lamentáveis, e presen-
ciei erros lamentáveis. Mas não acredito que possa 
ele ter, depois de tantos anos de conhecimento, de 
convivência – e dá para se conhecer o caráter de 
alguém –, se pautado pelo desvão da conduta pes-
soalmente desonrada. Não creio.

Sr. Presidente, quando falo em respeitar pes-
soas que vêm a uma CPI, prego que todos sejam 
respeitados, todos, do mais revoltante acusado ao 
mais digno injustiçado. Todos. Afinal de contas, o 
parlamentar está ali com plena vantagem, ele tem 
diante de si alguém com mãos atadas. 

Meu pai me dizia que eu jamais deveria dizer 
para alguém, como parlamentar – ele falava isso 
quando me elegi deputado pela primeira vez – aquilo 
que eu não diria a esse alguém num elevador se me 
encontrasse sozinho com esse alguém, num prédio 
distante do Senado Federal, onde supostamente eu 
teria seguranças e teria pessoas a me defender. Meu 
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pai me dizia sempre isto: nunca faça, numa posição 
de superioridade tática, aquilo que você, talvez não 
fizesse se você estivesse em situação de igualda-
de ou de inferioridade tática”. E o Senador Daniel 
Krieger ainda dizia mais: “É um dever o ser, talvez, 
arrogante com os poderosos e sempre humilde com 
os humildes”.

Entendo que o trabalho investigativo, que deve 
ir até o fim, até o cerne, deve primar pelo respeito a 
quem está respondendo. Deve se basear na argúcia 
de quem está perguntando e na honestidade de quem 
está querendo encontrar soluções para o País. Não 
adianta uns negarem verdades, não adianta outros 
forjarem verdades. É um processo que vai se deli-
near, que vai se desenhar com toda a inteireza, com 
toda a correção ao longo dos tempos em que dure 
essa CPMI ou que durem outras CPIs.

Pessoalmente, até por uma questão geracio-
nal, lamentei muito tudo isso que aconteceu com o 
Genoíno. Não conheço os demais, não os conheço a 
ponto de opinar sobre eles. Não me agrada a figura 
do drama humano, mas entendo que Brasil atraves-
sa uma necessária passagem a limpo. Eu gostaria, 
Líder Mercadante – digo isso de coração –, que pu-
déssemos estar aqui discutindo, como sempre fize-
mos, a conjuntura econômica do País, a conjuntura 
política. V. Exª, por exemplo, acaba de dizer da ge-
ração de empregos em dobro, e não concordo com 
esse número. Entendo que, ao contrário, a média, se 
incluirmos os formais e os informais, é ligeiramente 
superior ao outro governo que governou sofrendo 
sete choques externos contra. Eu poderia dizer que 
este Governo recebeu vários choques externos a 
favor. Essa é uma diferença essencial entre os dois 
períodos, se queremos fazer aqui uma apreciação 
que prime pela honestidade intelectual. Mas ado-
raria estarmos aqui a discutir neste nível: V. Exª se 
equivocou aqui, eu posso ter me equivocado acolá, 
vamos ver quem tem razão, vamos terçar as armas 
das razões. 

Mas, devo dizer, Sr. Presidente, que não pode-
mos olvidar que há uma crise de proporções enor-
mes a assolar este País; uma crise de raízes éticas, 
uma crise que põe em cheque a nossa capacidade 
de defender as instituições neste País; uma crise 
que está revelando conexões: explode uma denún-
cia aqui, explode outra denúncia acolá, explode uma 
falcatrua, explode algo que significa uma malversa-
ção. Para onde nos viramos existe uma realidade a 
ser investigada. E tenho procurado, o tempo inteiro, 
me pautar pela vontade de ver tudo apurado e pela 

serenidade de ver tudo apurado dentro do Estado 
de direito, dentro das regras da licitude. 

Portanto, é evidente que não posso imaginar 
que seja róseo o quadro que está a nossa volta, o 
quadro não é cor de rosa; ao contrário, temos al-
gumas certezas. Uma delas – e aí vem o positivo 
– é que temos um quadro econômico internacional 
sorridente – e continua sorridente, talvez não tão 
escancaradamente sorridente como já foi, ao longo 
de 2003 e 2004, mas, sorridente ainda, felizmente 
sorridente. E temos um quadro interno marcado por 
uma crise política profunda e não imagino que uma 
crise política, se ela não é debelada em curto prazo, 
não consigo imaginar que ela não atinja de alguma 
forma a economia. Então, se alguém quer preservar 
a economia, que cuide de resolver a crise política 
de maneira rápida, de maneira pronta, de maneira 
precisa, porque é inevitável o contágio, por mais 
que nós estejamos todos a louvar o fato de que, até 
agora, não houve contágio significativo; redução de 
investimento, sim; mais cautela por certos agentes, 
sim; inquietação, por parte de outros tantos agen-
tes, também. Ainda hoje discuti com um grupo de 
banqueiros e de empresários – fui cedinho a São 
Paulo para isso – e percebi neles perplexidades, 
muitas indagações. Não faço o jogo do alarmismo, 
mas não posso fingir, alienadamente, que está pura 
e simplesmente tudo bem. Eu gostaria, portanto, de 
deixar bem claro que se temos um objetivo para este 
momento – e não pode haver férias nesse combate 
– é o esclarecimento de todos os fatos, esclareci-
mento de todos os fatos que estão a ocorrer na CPMI 
dos Correios; esclarecimentos de todos os fatos que 
possam vir a ocorrer nas demais Comissões Parla-
mentares de Inquérito; esclarecimento de todos os 
fatos onde quer que eles estejam sendo investiga-
dos: nas Comissões de Ética, na Polícia Federal, no 
Ministério Público, nas Comissões Parlamentares 
de Inquérito.

O Senador Aloizio Mercadante se refere, fa-
zendo justiça, ao trabalho que, até o momento – eu 
espero que sempre seja assim –, vem sendo exe-
cutado pelo Relator Osmar Serraglio, do PMDB, e 
pelo Presidente Delcídio Amaral, do PT, na CPMI dos 
Correios. Eu diria que assiste a esses dois homens 
públicos enorme mérito nesse episódio, porque es-
tão, de fato, fazendo, com isenção, um trabalho. Mas 
digo que tem algo que vai além disso, tem algo que 
precisa ser considerado. Não haveria clima se não 
portassem os dois com a correção com que estão 
se portando, não haveria clima, ainda assim, para 
não se fazer uma investigação profunda, uma inves-
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tigação que fosse até final, porque a opinião pública 
está clamando, a opinião pública está perplexa.

O cineasta Sílvio Tendler disse-me a frase mais 
significativa de todo esse episódio que está aí. Disse-
me que estava vendo um filme de terror. Disse-me: 
”Um filme com esse enredo, com esses personagens, 
não poderia jamais supor.” Digo, à minha moda, que 
se eu poderia imaginar que fossem estourar aqui e 
acolá demonstrações de inexperiência que se con-
fundissem com incompetência administrativa, muito 
bem, um caso ou outro de corrupção, muito bem! Mas 
aconteceu em dose cavalar. Isso está muito sério, 
isso está muito grave. Isso tem que ser olhado na 
devida seriedade e na devida gravidade. 

Portanto, é com preocupação que vejo que nos 
encaminhamos para o fim deste semestre legisla-
tivo. É com preocupação porque ao PSDB jamais 
interessou a figura do quanto pior, melhor. Algumas 
pessoas dizem: “Então, o que se vai fazer? Vamos 
propor saídas extralegais, saídas legais extremas?” 
Não. O PSDB não tem que fazer assim. O PSDB tem 
que fazer exatamente o seu papel, que é investigar 
tudo, até o final, na parte que lhe cabe, ajudar a in-
vestigar tudo, até o final, na parte que lhe caiba. O 
PSDB não tem que fazer algo que não é do seu cer-
ne. O PSDB tem que procurar algo que, para mim, 
deve ser o objetivo de tudo: a verdade, tão-somente 
a verdade, nada mais do que a verdade, apenas a 
verdade. 

Alguém diz que isso é pouco. Eu digo: não, 
isso é tudo. Isso é acima da espetaculosidade. Isso 
é acima do jogo corriqueiro da troca de emoções 
fugazes. É acima de tudo isso. 

Portanto, eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, 
que neste momento em que aqui imaginamos que 
ainda haverá outras ocasiões para estarmos juntos, 
mas nesta sessão, quando V. Exª comemora resul-
tados numericamente tão bons, quando comemora 
resultados tão significativos, a Casa andou, a Casa 
funcionou. V. Exª tem sido um Presidente operoso, 
capaz de cumprir com seu dever, capaz de cumprir 
com sua obrigação, e nós aqui a ajudá-lo – eu me 
refiro agora especificamente à Oposição. A Oposi-
ção dizendo, o tempo todo que ela não seria empe-
cilho a que matérias fossem votadas. Um dia, vim a 
esta tribuna e disse: instalemos a CPI em conjunto, 
investiguemos tudo que tem de ser investigado, e 
a Oposição assume o compromisso de votar uma 
agenda legislativa que pode não ser ambiciosa – a 
agenda legislativa que está aí não é ambiciosa, e 
a culpa não é nossa; a culpa é do Governo –, mas 
nós votaríamos uma agenda legislativa ambiciosa. 

Estamos votando a agenda não tão ambiciosa que 
está posta às nossas mãos.

Mais tempo se tivéssemos, votaríamos essas 
quatro medidas provisórias. Mais tempo se tivés-
semos, daríamos cabo de outras tantas matérias, 
como as tão relevantes matérias que foram aqui 
deliberadas, que foram aqui votadas, que foram 
aqui decididas, sem prejuízo do que aconteça e do 
que está acontecendo na Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito neste momento, sem prejuízo do 
que aconteça amanhã, sem prejuízo do que venha 
a acontecer a cada instante, a cada momento. A 
Constituição, sábia como é, previu tudo. Ela previu 
o momento da paz, previu o momento do confronto, 
ela previu todos os momentos. E estamos aqui para 
cumprir com a nossa parte.

Portanto, Sr. Presidente, quando revelo a V. Exª 
a minha perplexidade, tantas vezes posta aqui da 
tribuna, em relação aos fatos que ocupam os notici-
ários televisivos, que ocupam o noticiário dos rádios, 
dos jornais, os fatos que dão ao povo a impressão 
de um desalento brutal em relação às instituições, 
que demonstram uma crise do Executivo, que, com 
relações promíscuas com o Legislativo, está a cau-
sar estupefação, temos que mostrar, com clareza, 
as culpas, preservando as inocências todas. Digo-
lhe da alegria que tenho de privar com V. Exª, de 
privar com a Mesa Diretora, aqui representada, por 
exemplo, pelo Senador Tião Viana, meu amigo tão 
querido; de privar com os meus companheiros de 
Oposição, com os meus companheiros de Partido, 
com os meus companheiros, sim, de trabalho, da 
Base Governista, com figuras que dão o melhor de 
si, cada um com a sua visão.

Creio no Senado como uma Casa de pesso-
as sérias, eu creio no Parlamento como uma Casa 
de pessoas majoritariamente honradas, eu creio no 
Parlamento como uma Casa feita de pessoas, ma-
joritariamente, de boa-fé. Eu não acredito num Par-
lamento onde se diga que a maioria não tem boa-fé. 
Eu diria que isso aqui reflete exatamente a socie-
dade. A sociedade tem os seus defeitos, e os seus 
defeitos estão aí expostos em todos os momentos, 
nos jornais, nos noticiários. Os nossos defeitos são 
também expostos de maneira hiperbolizada. Nós so-
mos o reflexo de uma sociedade no que ela tem de 
maturidade, no que ela tem de equívocos, no que ela 
tem de defeitos, no que ela tem de qualidades. 

Não adianta alguém dizer que existe uma so-
ciedade perfeita e tão pura, existe um Parlamento 
tão impuro e tão imperfeito. Não é assim. Existe 
um Parlamento que corresponde a uma sociedade, 
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existe uma sociedade que tem que cobrar do Parla-
mento quando ele se desvia, existe uma sociedade 
que tem que cobrar do Governo seriedade, atitude, 
correção, justeza, justiça. E nós estamos vendo que, 
sob esse campo, muito tem ficado a desejar. Muito 
tem ficado a desejar, sim.

Portanto, se eu digo que há uma crise ética 
no País – e uma crise com a qual tem a ver este 
Governo –, eu não estou exagerando, eu não estou 
inventando, eu não estou criando, eu não estou di-
famando, eu não estou caluniando. Eu estou, pura e 
simplesmente, Sr. Presidente, fazendo uma obser-
vação que é do senso comum.

Hoje, se eu pudesse – eu digo isso do fundo 
do meu coração – fazer alguma recomendação ao 
Presidente Lula, eu diria: Presidente Lula, procure 
ouvir mais a opinião das ruas e leia menos a pesqui-
sa do Dr. Clésio. Eu lhe diria isso com toda a pureza 
d’alma. E o Dr. Clésio, se quer ajudar o Presidente, 
ajude de outro jeito, porque não é o que eu sinto nas 
ruas. Não vejo aprovação ao Presidente. Eu vejo o 
temor de que ele repita este mandato. Eu vejo isso 
em todas as classes sociais. Eu vejo isso de cima a 
baixo da pirâmide social deste País.

Portanto, cabe ao Presidente uma grande res-
ponsabilidade: a de procurar encerrar o seu manda-
to de maneira segura, cumprindo com o seu dever, 
cumprindo com o seu trabalho até o final, cumprindo 
com o dever de entregar este País, na frente do povo, 
no dia 31, ou no dia 1º de janeiro de 2007. 

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ar-
thur Virgílio...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
muita alegria.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – E com muita 
alegria quero, primeiro, ratificar suas palavras em 
referência ao nosso Presidente. Caro Presidente Re-
nan, isso tudo começou quando o povo foi às ruas e 
gritou: liberdade, igualdade e fraternidade. A confusão 
não foi fácil. Teve a guilhotina de Robespierre. Mas 
é a Napoleão Bonaparte a quem quero me referir. 
Ele disse assim, nas suas meditações: “O francês 
é tímido, é preguiçoso até para tomar banho, mas 
quando ele tem um grande comandante, ele vale 
por cem.” V. Exª tem sido esse grande comandante 
do Senado. São 22 horas e 33 minutos. O exemplo 
arrasta. V. Exª está dando o exemplo e nós estamos 
aqui. Mas, Senador Arthur Virgílio, V. Exª reencarna 
a coragem e a verdade da excelência de seu pai Ar-
thur Virgílio, em momentos difíceis da ditadura. Está 
aqui um quadro. Vejam, um quadro vale por dez mil 
palavras Confúcio, ele sabia. Pesquisa: “55% dizem 

que Lula sabia da corrupção; 49% acham que o PT 
é um Partido desonesto.”

Então, como Cristo dizia, em verdade, em ver-
dade vos digo – e só existe uma verdade. Não exis-
te a verdade do Clésio e essa aqui. Então, é aquela 
verdade do meu PMDB de Ulysses, que disse: “Ouvi 
a voz rouca das ruas!” Apenas isso, Lula.

O SR ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

Tem a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
O Sr Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Se-

nador Arthur Virgílio, quero apenas registrar neste 
encerramento o trabalho do Senado, sob a lideran-
ça do Senador Renan Calheiros, e o trabalho de V. 
Exª, Líder do meu Partido, nosso Líder no Senado, 
que tem sabido ter a serenidade necessária, que é 
combativo, é firme quando necessário, mas sempre 
tendo o interesse público em primeiro lugar. Meus 
parabéns pela sua atuação. É muito bom estarmos 
sob sua Liderança, e vamos continuar aqui traba-
lhando pelo bem do País.

O SR ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Eduardo Azeredo. Para mim, a honra 
é redobrada de poder tê-lo como companheiro e de 
ter o Senador Mão Santa como presença tão cons-
tante na nossa luta diária.

Mas, Sr Presidente, eu não me demorarei. Eu 
apenas lhe digo da obrigação que cada um tem de 
cumprir de maneira estrita, de maneira firme com o 
seu poder. Por exemplo, ao Presidente incumbe uma 
atitude. Se V. Exª me perguntasse, Senador Renan 
Calheiros, qual é o grande salto de qualidade que 
o Brasil deu, eu diria que deu, sim, um grande salto 
de qualidade.

Pela primeira vez na vida, meu prezado amigo, 
Senador Tião Viana, vejo um Presidente da Repú-
blica – e isso para mim tem muito de tática política 
e é prova de como o Brasil amadureceu – envolvido 
numa crise ética grave, gravíssima, com um poten-
cial desestabilizador grave, gravíssimo. Mas eu vejo 
o Presidente procurar sair da crise sem ser pela via 
do populismo econômico. Isso é novo na América do 
Sul. O Presidente faz isso porque está convencido 
de que se desestabilizaria em dez dias se optas-
se pelo aventureirismo a la Perón ou a la qualquer 
coisa. Ele opta por uma linguagem de austeridade 
econômica, até porque isso ancora o Presidente, 
isso lhe dá força, isso significa o Presidente ter fei-
to, neste momento, uma opção que, no fundo, não 
é anti-histórica, é histórica, porque está andando 
para frente. Não anda para trás. Isso me dá uma 
enorme alegria. 
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Quando o Brasil sair dessa crise, haverá de sair 
com a democracia consolidada e haverá de sair mais 
forte. O Governo pode ser fraco. O Presidente não 
sei como sai. Espero que saia com o seu mandato 
inteiro, e é o que eu desejo. Mas a democracia bra-
sileira vai mostrar, mais uma vez, que tem remédio 
para enfrentar as crises. 

É a primeira vez que vejo isso. Não deve ter 
faltado ao Presidente gente do tipo: “Presidente, 
vamos tapar todos os buracos das estradas, vamos 
liquidar com o superávit primário, vamos fazer, va-
mos acontecer. E o senhor ganha a eleição.” E eu 
diria: e depois, Presidente? Depois, o senhor terá 
um resultado trágico na sua vida. 

O Presidente está dizendo assim: olha, eu, 
para me salvar desta crise, preciso reafirmar o com-
promisso com a estabilidade econômica, eu preciso 
reafirmar o compromisso com o ajuste fiscal, eu pre-
ciso reafirmar o compromisso com a quitação dos 
compromissos brasileiros no exterior. 

Isso é uma coisa nova. Muito bem. Mas o Pre-
sidente, por outro lado, precisa parar de emitir si-
nais contraditórios. Quando nomeia o Sr. Marinho, 
eu digo: meu Deus, é uma novidade! O Marinho tem 
inserção real na sociedade. Mas quando Marinho, o 
Ministro do Trabalho, vai ao Palácio e lá promovem 
um ato meio de comício, com palavras de ordem, se 
queixando da Imprensa conservadora, se queixando 
das elites em golpe, eu digo: será possível que isso 
não é um retrocesso? Será que não é o Presidente 
cedendo à tentação do Chavismo, à tentação de ir 
para as ruas?

Não vá para as ruas, Presidente! Não vá porque 
o senhor hoje não pode mobilizar ninguém em cima 
da idéia força que o senhor não tem. Não vá para 
as ruas, Presidente! Procure governar o País. Não 
vá para as ruas. A idéia força que o senhor não tem 
não sustenta uma luta. Ninguém sairia para defen-
der o quadro que aí está. As pessoas sairiam para 
defender conquistas outras. 

Procure reconquistar o respeito das pessoas 
jovens, procure reconquistar o respeito dos seus mi-
litantes, procure voltar as suas origens. Isso só se 
dará pela busca incessante da verdade. E a verdade 
vai machucar pessoas, a verdade vai cortar pessoas, 
a verdade vai ceifar carreiras, a verdade vai ser dura 
para muito e vai ser dura para alguns. 

O Presidente, portanto, quando é contraditório 
me inquieta. E eu devo dizer que tudo o que eu es-
pero é que ele saiba ser Presidente numa hora dura, 
na hora mais dura de teste para o seu Governo e 
para a governabilidade do seu País.

Nós aqui temos que mostrar até hoje, e cada 
um de nós tem pago as suas penas. Há pessoas 
que me dizem assim: “Você não tem sido tão duro 
quanto você já foi.” E eu digo que algumas pesso-
as são maliciosas, algumas pessoas são assim até 
tolas. Dizem: “Será que estão escondendo alguma 
coisa? Será que querem... “ Eu já ouvi coisas até 
grosseiras, enfim. 

Quem faz oposição como o meu Partido fez 
tem que ter, primeiro, isenção, não ter rabo-de-palha 
qualquer; e, segundo, o meu Partido tem coragem 
para fazer oposição.

Fui a primeira pessoa a criticar o Presidente 
Lula, aqui desta tribuna, no primeiro dia, quando, 
pela primeira vez, ligou-se este microfone. O Pre-
sidente Lula, endeusado pela opinião pública, com 
pesquisas verdadeiras, com popularidade real, e não 
com a popularidade do Sr. Clésio. O Sr. Clésio nunca 
está falando a verdade; está iludindo e enganando 
o Presidente com pesquisas que não correspondem 
à realidade. A pesquisa do Sr. Clésio não é verda-
deira; ela é inveraz. Naquela época, eu fiz oposição 
ao Presidente, dura; oposição inclemente, oposição 
dura. Oposição dura a alguém com quem eu já privei 
do ponto de vista da relação pessoal. Oposição dura. 
Hoje, eu faço oposição dura. E estou aqui, neste mo-
mento, fazendo oposição dura. Mas não me peçam 
para fazer o papel do agente desestabilizador em 
um quadro que, para mim, tem de ser trabalhado 
com todo o cuidado, com toda a verdade, com toda 
a veracidade. Há CPIs trabalhando. Não cumpre a 
mim, Líder de um Partido de Oposição importante 
como o PSDB, o papel do espiroqueta; não cumpre 
a mim o papel do lançador de chamas em fogueira; 
não cumpre a mim o papel de abafador; não cumpre 
a mim o papel de lançador de água em crise nenhu-
ma, até porque eu não tenho de fazer o papel de 
bombeiro nesta crise; até porque eu quero a apura-
ção dos fatos até o final. Mas, bom senso, cautela, 
a idéia de não manchar reputações antes do tem-
po! A verdade vai aparecer, Senador Wellington. A 
verdade vai aparecer. Vai aparecer. E as coisas que 
tiverem de acontecer no País vão acontecer todas 
elas, todas elas vão acontecer. Ninguém vai ficar 
livre das coisas que vão acontecer. É uma espécie 
de destino que está pré-traçado, um destino que vai 
se cumprir, um destino que vai se realizar até o final. 
Eu não tenho dúvida nenhuma disso.

Portanto, é com muita tranqüilidade que eu digo: 
“Olha, que coisa boa nós podermos hoje encerrar 
esta fase da Sessão Legislativa com sessões delibe-
rativas, porque daqui para a frente teremos debates 
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– e teremos ainda a votação da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias –, mas encerrar isso de maneira muito 
altaneira, com a consciência do dever cumprido, com 
a consciência de saber que tem uma crise que não 
foi inventada por nós, uma crise que não foi atiçada 
por nós, uma crise não foi acolitada por nós, uma 
crise que não foi inventada por nós, uma crise que 
nos impactou e que nos desagradou, uma crise que 
nos machucou também, até porque não queríamos 
ver o Brasil deste jeito. Queríamos ver o Brasil livre 
de todas essas labaredas que levam descrença à 
opinião pública, que levam descrença aos jovens, que 
levam desalento aos mais velhos. Não queremos um 
Brasil onde se diga que no segmento político grassa 
a corrupção, até porque não é nisso que acredita o 
PSDB. Queremos, portanto, a punição daqueles que 
são verdadeiramente culpados, queremos a punição 
daqueles que são verdadeiramente capazes de terem 
fraudado a confiança do País. E nós queremos isso 
doa a quem doer, atinja a quem tiver que atingir, no 
Executivo e no Legislativo.

Agora, o PSDB não precisa perder a serenida-
de, não precisa perder o compromisso com o País, 
não precisa perder a sobriedade. Mostrar, sim, que 
é um Partido de pessoas maduras, formado por Lí-
deres que são capazes de dar o melhor de si e não 
apostar no pior, até porque quando o pior tem que 
vir ele vem, ninguém tem que inventar o pior. Dar o 
melhor de si é obrigação de quem é efetivamente 
patriota.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª por 
tudo; agradeço aos meus adversários, Senador Tião 
Viana; agradeço aos meus aliados; agradeço a to-
das as Srªs e aos Srs Senadores e digo que eu me 
sinto muito bem nesta Casa, sinto que é uma Casa 
– dá para se perceber – de maturidade, uma Casa 
de experiência, uma Casa muito renovada hoje, mas 
marcada pela experiência, por pessoas que já fo-
ram, por pessoas que ainda vão ser e por pessoas 
que serão sempre muita coisa de influentes na vida 
pública do País. O Senado é uma Casa construtiva, 
e o Senado haverá de mostrar esse perfil de Casa 
construtiva. E para ser construtivo, não é preciso 
deixar de ter coragem, de ter ousadia no momento 
próprio. Mas eu olho para o Senado e digo: puxa 
vida, se há desgaste lá fora do Parlamento e sei que 
tem do Executivo, Sr. Clésio, pelo amor de Deus, não 
continue enganado o Presidente da República. Sr. 
Clésio, eu lhe peço isto: pare com a brincadeira de 
enganar o Presidente da República. O senhor está 
enganando o Presidente da República, Sr. Clésio! 
Não faça isso! Sei que há uma desgaste brutal para 

o Presidente da República lá fora e um desgaste 
enorme para o Congresso, mas eu ando nas ruas 
com a maior tranqüilidade e com a cabeça erguida. 
E lhes digo mais: cabeça erguida por mim e cabeça 
erguida pela Casa a que pertenço. Tenho muito res-
peito pelo Senado da República. Quando ando de 
cabeça erguida, ando por mim e porque sei que é 
de cabeça erguida que deve ser visto o Senado da 
República, tão bem presidido por V. Exª e tão bem 
representado pelos Senadores que, de diversos 
Partidos e de diversas correntes ideológicas, repre-
sentam seus Estados aqui. Na maioria esmagadora, 
vejo muito espírito público, muita luta, muito apego, 
muito denodo, muita crença.

Portanto, se eu tivesse que recomeçar, eu seria 
de novo homem público neste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Arthur Virgílio.
Os Srs. Senadores Sérgio Guerra, Arthur Virgílio 

e Alvaro Dias enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203, combi-
nado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do Regimento 
Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer 
o registro do artigo intitulado “Collor e a banda podre 
do PT”, de autoria do ex-Presidente do STF Maurício 
Corrêa, publicado no jornal Correio Braziliense, em 
sua edição de 3 de julho do corrente.

Independente de ter ou não se materializado as 
provas quanto as denúncias de corrupção que andam 
estremecendo o país, já se percebe que, com o que foi 
relatado até agora na CPMI dos Correios, existe alguma 
culpabilidade. Isso porque ainda estamos esperando 
a instalação das CPIs do Bingo e do Mensalão, que 
ajudarão em muito na elucidação dos fatos. 

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o artigo 
acima citado seja considerado parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs. e Srs 
Senadores, a seção “Cartas” da revista Veja, edição de 6 
de julho do corrente, mostra a indignação da sociedade 
brasileira com as denúncias de corrupção que envolvem 
o atual Governo e o Partido dos Trabalhadores. Alguns 
trechos dessas cartas expressam bem toda essa indig-
nação: “Eis uma grande tese da história para o Partido 
que se colocava como a reserva moral do País”, “infe-
lizmente, a corrupção matou a esperança” e “Basta de 
corrupção, de mensalão, de cargos de confiança para 
os companheiros do PT, de Delúbios e Silvinhos”.

Sr. Presidente, é nesse contexto que requeiro 
que a seção “Cartas” da revista Veja do último dia 6 
de julho do corrente seja considerada parte integrante 
deste pronunciamento para que, assim, passe a cons-
tar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores: ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro do artigo intitulado “Cadáveres vão, cadáveres 
vêm”, de autoria do jornalista Clóvis Rossi, publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 6 de 
julho do corrente.

Como bem menciona o autor, vão sendo empi-
lhados cadáveres à porta do PT ou do Governo. Come-
çou com o Deputado José Dirceu e seguiu com Silvio 
Pereira e Delúbio Soares, sem falar dos mortos-vivos 

como José Genoino, Olívio Dutra e Humberto Costa. 
Longa vida aos cadáveres.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 242, de 2005) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 15, de 2005 (prove-
niente da Medida Provisória nº 242, de 2005), 
que altera dispositivos das Leis nº 8.212 e nº 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá 
outras providências.

Relator Revisor:

– 2 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 244, de 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, Medida Pro-
visória nº 244, de 2005, que abre crédito extra-
ordinário, em favor do Ministério da Defesa, no 
valor de vinte milhões, trezentos e vinte e sete 
mil reais, para os fins que especifica.

Relator Revisor:

– 3 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 18, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 247, de 2005) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 18, de 2005 (proveniente 
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da Medida Provisória nº 247, de 2005), que 
abre crédito extraordinário, em favor dos Mi-
nistérios da Ciência e Tecnologia, de Minas e 
Energia, dos Transportes, da Cultura, do Meio 
Ambiente e da Defesa, no valor global de qui-
nhentos e oitenta e seis milhões, onze mil e 
setecentos reais.

Relator Revisor:

– 4 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 248, de 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, Medida Pro-
visória nº 248, de 2005, que dispõe sobre o 
valor do salário mínimo a partir de 1º de maio 
de 2005 e dá outras providências.

Relator Revisor:

– 5 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 250, de 2005

Discussão, em turno único, Medida Pro-
visória nº 250, de 2005, que abre crédito extra-
ordinário, em favor do Ministério da Integração 
Nacional, no valor de trinta milhões de reais, 
para o fim que especifica.

Relator Revisor:

– 6 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2003 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 599, de 2005 – art. 336, “II”,  

do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 89, de 2003 (nº 84/99, 
na Casa de origem), que altera o Decreto-Lei 
nº 2848, de 07 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal e a Lei nº 9296, de 24 de julho de 
1996, e dá outras providências. (Dispõe sobre 
os crimes cometidos na área de informática, e 
suas penalidades, dispondo que o acesso de 
terceiros, não autorizados pelos respectivos 
interessados, a informações privadas manti-
das em redes de computadores dependerá de 
prévia autorização judicial).

Parecer favorável, sob o nº 1.059, de 
2005, da Comissão de Educação, Relator: 
Senador Eduardo Azeredo; e

Pendente de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

– 7 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 31, DE 2000 
(Votação nominal)

Continuação da votação, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
31, de 2000, tendo como primeira signatária a 
Senadora Maria do Carmo Alves, que acres-
centa inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição 
Federal, para beneficiar, com licença-materni-
dade, as mulheres que adotarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

– 8 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Francisco Escórcio, que inclui § 8º no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias com a finalidade de ampliar a vigência 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef).

Parecer sob nº 119, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

– 9 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Relatora 
Senadora Serys Slhessarenko, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 
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nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

– 10 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais (dispõe sobre a 
carreira dos servidores civis e militares do ex-
Território Federal de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

– 11 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 12, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 12, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Luiz 
Otávio, que acrescenta artigo ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias. (Dispõe 
sobre os processos em andamento de criação 
de novos municípios).

Parecer sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 45 
minutos.)

OS Nº 14562/05

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR PEDRO SIMON NA SESSÃO DO DIA 
07 DE JULHO DE 2005, QUE ORA SE REPU-
BLICA PARA FAZER CONSTAR RETIFICA-
ÇÕES EFETUADAS PELO ORADOR.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, a Comissão de Relações 
Exteriores do Senado se reuniu hoje, pela manhã, sob 
a Presidência do Senador Cristovam Buarque, para 
que discutíssemos internamente e estudássemos pro-

vidências com relação às notícias saídas nos jornais, 
ultimamente, sobre a possível instalação de um base 
militar dos Estados Unidos no Paraguai, exatamente ali 
na fronteira trinacional Paraguai, Argentina e Brasil.

Hoje mesmo o Presidente da Comissão pretende 
falar com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, 
para que ele, junto ao Embaixador do Paraguai e ao 
Governo paraguaio, averigúe de fato o que está acon-
tecendo em torno dessa matéria.

Inclusive o jornalista Santayana, um excepcional 
e extraordinário homem da imprensa brasileira, publica 
um artigo seu em que, de um lado, se fala que prati-
camente já estariam concluídos os entendimentos, e 
que os soldados americanos já estariam vindo rumo 
ao Paraguai; e, de outro lado, se afirma que não, que o 
Congresso paraguaio ainda não votou absolutamente 
nada nesse sentido, e o que estaria ocorrendo seria 
apenas um acordo de preparação de tropas – como o 
próprio Brasil tem – no Paraguai.

De qualquer maneira, o assunto é sério e é impor-
tante demais. É claro que se perguntará: mas o Brasil, 
o que tem que ver com o Paraguai, se o Paraguai é um 
país independente e com sua soberania?

Mas nós temos um grupo Brasil, Argentina, Chi-
le, Paraguai, que formamos o Mercosul. E o Mercosul 
tem um entendimento, tem um estatuto de sua forma-
ção que prevê o entendimento, o diálogo, as consultas 
feitas anteriormente aos membros da Comissão nos 
tratados que sejam feitos com outros países que pos-
sam interessar aos países componentes. Por isso, eu 
acho muito importante que tomemos conhecimento 
disso que vinha ocorrendo de uma maneira silencio-
sa e que só veio à tona com a publicação do artigo e 
que, posteriormente, se verificou que notícias sérias 
realmente existem. 

Eu vejo, por exemplo, que o americano colocou 
no Equador uma base junto ao porto e, nessa base, o 
povo estava muito feliz porque o governo americano 
gastou US$35 milhões e trezentos operários trabalha-
ram, mão-de-obra que foi assegurada na construção 
disso. 

Eu acho que, infelizmente, uma hora como esta 
em que nós vivemos, num mundo em o que não se 
pode falar é em perigo de guerra, o único perigo de 
guerra que existe é o das grandes nações, como os 
Estados Unidos, que fizeram com o Iraque não uma 
guerra, mas uma tomada. Na verdade, uma campanha 
pelo desarmamento deveria ser absolutamente signifi-
cativa. E não se justifica que, a esta altura, os Estados 
Unidos continuem a estabelecer as suas bases pelo 
mundo inteiro, querendo ser aquilo que o Sr. Bush re-
almente pensa que é: o delegado do mundo, o chefão, 
o xerife de praticamente toda a humanidade. 
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Venham, americanos, venham colaborar nos gran-
des problemas, nas grandes dificuldades, com a sua 
técnica, com os seus dólares. Mas botar base militar na 
América do Sul, que, graças a Deus, é uma América pací-
fica, tranqüila, ordeira? Nós não temos as agitações nem 
os tumultos que eles têm lá, criados por eles. Por que bo-
tar uma base americana aqui? Ali, ao lado das reservas 
fantásticas de água, do Aqüífero Guarani, que o mundo 
inteiro olha com admiração, e vem o americano para botar 
a sua base a pouca distância? Por que isso? 

Querer dizer que existem muitos muçulmanos ali 
que causam perigo? Por que têm pessoas que podem 
causar perigo para a humanidade? Pode ser, mas que 
se cobre das autoridades brasileiras, das autoridades 
paraguaias, das autoridades argentinas a fiscalização 
necessária. Acho correto que se tenha de ver isso. Nós 
mesmos, brasileiros, reconhecemos que, ali, não é a 
base americana que vai resolver, mas ali temos pro-
blemas. Por exemplo, as célebres contas CC-5, em 
que o governo anterior botou, não se sabe até agora 
por quê, duas agências de banco ali só para fazer as 
transferências de dólar CC-5 para os paraísos europeus. 
Que o contrabando de armas por ali é grande, que o 
problema da droga também é grande e que o roubo 
de caminhões do Brasil transportados para lá existe, 
existe. Mas não vai ser uma base americana que vai 
resolver esses problemas – nem estão preocupados. 
Esses problemas nós temos que resolver exatamente 
no Mercosul, pois se trata de um problema de fronteira, 
de diálogo, de entendimento, de fiscalização. Agora, 
virem os americanos e botarem uma base aqui, ao lado 
do Brasil, da Argentina e do Paraguai, tentando criar 
uma cizânia dentro do Mercosul, exatamente ali com 
o Paraguai, é algo que eu não entendo.

Pareceu-me que não são as informações que se 
têm. E Deus queira que não seja isso! Ainda não conec-
tamos a Embaixada brasileira, mas uma representação 
desta na Comissão de Relações Exteriores do Senado. 
Uma nota envolvendo os primeiros acontecimentos dá 
a entender que isso não é real. Que bom que assim 
seja! Mas é bom agirmos, verificarmos, tomarmos co-
nhecimento do que realmente existe, porque, com o 
Sr. Bush, as desconfianças devem ser permanentes 
em relação a sua ação.

O Sr. Juvêncio da Fonseca (PDT – MS) – Sena-
dor Pedro Simon, V. Exª me permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Escuto V. 
Exª com o maior prazer.

O Sr. Juvêncio da Fonseca (PDT – MS) – Sena-
dor Pedro Simon, V. Exª está sempre atento às questões 
nacionais, com muita inteligência, participando ativa-
mente dos trabalhos do Congresso e defendendo os 
interesses da Pátria. Mato Grosso está preocupadíssi-

mo com essas notícias. Senti isso nesta semana, em 
Campo Grande, porque essas notícias não são boas. 
Como disse V. Exª, ali temos a grande usina hidrelétrica 
de Itaipu, temos o cobiçado Aqüífero Guarani, a maior 
reserva de água potável do mundo, incluindo o Brasil, 
através de Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. 
E essa notícia que se veicula de algum tempo para cá, 
de que ali há focos terroristas, é como se já fosse uma 
preparação psicológica para que pudessem os Estados 
Unidos tomar posse de parte daquela área por uma 
iniciativa como essa. A preocupação é muito grande. 
Há uma tensão a respeito dessa informação. E V. Exª 
traz justamente para nós, não digo a tranqüilidade, mas 
a certeza de que estaremos, principalmente por inter-
médio da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, atentos a esse perigo que ocorre na nossa 
República vizinha, que vai instalar essa base militar, a 
cinco quilômetros – dizem – da usina de Itaipu.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado a V. Exª.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Pedro Simon, V. Exª. tem demonstrado, em relação 
à Amazônia, uma preocupação permanente com o 
abandono das nossas fronteiras, com a ação planejada 
estrategicamente com a criação de enormes reservas 
na linha de fronteira com países problemáticos, e esse 
assunto que V. Exª aborda agora, a criação de bases 
dos Estados Unidos no Brasil, é seriíssimo, porque não 
é só essa base, não. Inclui essa e mais duas que eles 
estão pretendendo criar no Brasil. Eles já têm base 
em praticamente todos os países limítrofes do Brasil. 
A Colômbia já é uma base total dos Estados Unidos. 
Em meu Estado, recentemente, depois da demarcação 
da reserva indígena Raposa/ Serra do Sol, na fronteira 
com a Venezuela e a Guiana, um avião dos Estados 
Unidos passou voando baixinho, fora do alcance do 
radar, sobrevoou toda a região e depois pousou em 
Boa Vista para reabastecer, dizendo que iria voar com 
destino ao Sul do País. Mas passou horas sobrevoan-
do aquela região. Assim, esse alerta de V. Exª acorda 
o nosso nacionalismo e a nossa preocupação com a 
integridade territorial, para não permitirmos que eles 
coloquem as botas aqui dentro.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agrade-
ço a V. Exª. As manifestações dos nossos ilustres dois 
Senadores, lá do Norte e aqui do Mato Grosso, são 
uma demonstração de que realmente a questão é gra-
ve. Não custa vermos o que está acontecendo. Se não 
estiver acontecendo nada, melhor. O pior é ficarmos 
quietos e as coisas estiverem acontecendo.

Muito obrigado a V. Exª.
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Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

César Borges – PFL 1. José Agripino – PFL 
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Jonas Pinheiro – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 4. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Almeida Lima – PSDB 7. Arthur Virgílio – PSDB 
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José Maranhão 8. João Batista Motta 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Aelton Freitas 
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Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Osmar Dias – PDT (cedida pelo PSDB) 9. Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Hélio Costa 
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Maguito Vilela 4. Gérson Camata 
Romero Jucá 5. Leomar Quintanilha 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Delcídio Amaral 
Eduardo Suplicy 2. Paulo Paim 
Fernando Bezerra 3. Sérgio Zambiasi 
Francisco Pereira 4. João Capiberibe 
Ideli Salvatti 5. Siba Machado 
Antonio Carlos Valadares 6. Mozarildo Cavalcanti 
Serys Slhessarenko 7. Marcelo Crivella 

PDT 
Jefferson Peres 1. Juvêncio da Fonseca 

 
 

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 

 

Índice Onomástico



 
3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 

Índice Onomástico



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Hélio Costa - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Edison Lobão – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 
José Jorge – PFL 3. João Ribeiro – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. José Agripino – PFL 
Roseana Sarney – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
(vago – cedida ao PDT) – PFL * 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 7. Leonel Pavan – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 8. Alvaro Dias – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Tasso Jereissati – PSDB 

PMDB 
Hélio Costa 1. João Batista Motta 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Mário Calixto 
Gerson Camata 4. Papaléo Paes 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Leomar Quintanilha 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho** 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Paulo Paim 
Cristovam Buarque 2. Aloizio Mercadante 
Fátima Cleide 3. Fernando Bezerra 
Flávio Arns 4. Delcídio Amaral 
Ideli Salvatti 5. Antonio Carlos Valadares 
Roberto Saturnino 6. Francisco Pereira 
Sérgio Zambiasi 7. Patrícia Saboya Gomes 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 

 
* Vaga cedida ao PDT, conforme Ofício nº 014/05-GLPFL, de 17.02.2005 
** O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 
 
 

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. 

Índice Onomástico



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 (12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

Índice Onomástico



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

TITULARES SUPLENTES 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 311-3276 Fax: 311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
 

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Índice Onomástico



 
5) - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Almeida Lima – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 4. Leonel Pavan – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 5. (vago) 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. (vago) 
Valdir Raupp 4. (vago) 
Leomar Quintanilha 5. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Mozarildo Cavalcanti 
Ana Júlia Carepa 2. Cristovam Buarque 
Delcídio Amaral 3. (vago) 
Ideli Salvatti 4. (vago) 
Serys Slhessarenko 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

 
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. 
 

Índice Onomástico



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
 

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. 

 
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS INACABADAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
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. 
 

Índice Onomástico



 
5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À 
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA” 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 

Índice Onomástico



 
6) - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca - PDT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral - PMDB  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 6. Almeida Lima – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Luiz Otávio 
Valmir Amaral 2. Maguito Vilela 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 2. Siba Machado 
João Capiberibe 3. Antonio Carlos Valadares 
Marcelo Crivella 4. Mozarildo Cavalcanti 
Paulo Paim 5. Francisco Pereira 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Osmar Dias 

 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 

Índice Onomástico



 
7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. Edison Lobão – PFL 
José Agripino – PFL 3. Maria do Carmo Alves – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Rodolpho Tourinho – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Alvaro Dias – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 7. Lúcia Vânia – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. Ramez Tebet 
Mão Santa 3. Valdir Raupp 
Hélio Costa 4. Valmir Amaral 
Gerson Camata 5. Mário Calixto 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Marcelo Crivella 
Eduardo Suplicy 2. Flávio Arns 
Mozarildo Cavalcanti 3. Aelton Freitas 
Roberto Saturnino 4. Ana Julia Carepa 
Sérgio Zambiasi 5. Fernando Bezerra 

PDT 
Jefferson Peres 1. Osmar Dias 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
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 
 

Índice Onomástico



 
7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS  

CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
 

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 

Índice Onomástico



 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

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 

Índice Onomástico



 
8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 3. Jonas Pinheiro – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 6. Flexa Ribeiro – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 8. Almeida Lima – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Ney Suassuna 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valdir Amaral 4. João Batista Motta 
Gilberto Mestrinho* 5.  Mário Calixto 
Mão Santa 6. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Francisco Pereira 2. Paulo Paim 
João Capiberibe 3. Fernando Bezerra 
Mozarildo Cavalcanti 4. Fátima Cleide 
Serys Selhessarenko 5. Sérgio Zambiasi 
Siba Machado 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
Secretário: Celso Parente 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 

E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

Índice Onomástico



 
9) - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB 
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Demóstenes Torres – PFL 
César Borges – PFL 2. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Reginaldo Duarte – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Papaléo Paes 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Leomar Quintanilha 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Ana Júlia Carepa 1. João Capiberibe 
Fátima Cleide 2. Delcídio Amaral 
Fernando Bezerra 3. Siba Machado 
Mozarildo Cavalcanti 4. Sérgio Zambiasi 
Patrícia Saboya Gomes 5. Aelton Freitas 

PDT 
Jefferson Peres 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

Índice Onomástico



 
10) - COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Alvaro Dias – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Lúcia Vânia – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Marco Maciel – PFL 5. Heráclito Fortes – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Pedro Simon 2. Mário Calixto 
Leomar Quintanilha 3. João Batista Motta 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Flávio Arns 1. Serys Slhessarenko 
Aelton Freitas 2. Delcídio Amaral 
Sibá Machado 3. Francisco Pereira 
Ana Júlia Carepa 4. Sérgio Zambiasi 
Antônio Carlos Valadares 5. (vago) 

PDT 
Osmar Dias 1. Juvêncio da Fonseca 

Índice Onomástico



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 13 

Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
PMDB 

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
(Vago) 10   1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata 11 ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 

PFL 5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Maria do Carmo Alves12 SE 1306 

PT 1 
Heloísa Helena14 AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(vago) 8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. (Vago) 16   
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 7 MS 1128 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 1 
(Vago) 6   1. Fernando Bezerra  RN 2461 

PSB 1, PL 1-15 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4161 1. (Vago) 9   

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em  09.08.2004) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para 
essa vaga na Sessão do SF de 01.10.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF)  foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de 
03.12.2003 e deixou o exercício do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular. 
9 Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme 
comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
10 Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS) até 01.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do 
PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003. 
11 Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
12 Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. A Senadora Maria do Carmo Alves 
(PFL-SE) foi eleita para essa vaga na Sessão do SF de 18.9.2003. 
13 Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião, realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador 
Juvêncio da Fonseca, que renunciou ao cargo em 25.09.2003. 
14  Na Sessão de 29.01.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, 
comunicando o desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores. 
15  Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.04.2004. 
16  O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 03.08.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) - Telefones: 311-4561 e 311-5255 

sscop@senado.gov.br;  www.senado.gov.br/etica 

Índice Onomástico



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO  
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